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VIII CONCURSO DE JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO DA 21ª  REGIÃO 
Prova objetiva seletiva – 1º CADERNO  

(DIA 20.09.2015) 
 
Resolução do Conselho Nacional de Justiça  nº 75/20 09.  
Bloco I 
-Direito Individual e Coletivo do Trabalho (Questões  01 a 20) 
- Direito Administrativo (Questões 21 a 25)  
- Direito Penal (Questões 26 a 30) 
Bloco II 
- Direito Processual do Trabalho (2º Caderno) 
- Direito Constitucional (Questões 31 a 40) 
- Direito Civil (Questões 41 a 46) 
- Direito da Criança e do Adolescente (Questões 47 a 50) 
Bloco III 
- Direito Processual Civil (2º Caderno) 
- Direito Internacional e Comunitário (2º Caderno) 
- Direito Previdenciário (2º Caderno) 
- Direito Empresarial (2º Caderno) 
 

INSTRUÇÕES 
 

01. Aguarde autorização para abrir este caderno de questões. 
02. Confira se todas as folhas estão impressas ou se há falhas na impressão. 
03. Confira se o caderno contém 50 (cinquenta) questões (de 1 a 50). 
04. Todas as questões têm o mesmo valor. 
05. NÃO HAVERÁ SUBSTITUIÇÃO DO CARTÃO DE RESPOSTA. Só comece a 

preenchê-lo, quando estiver seguro quanto às alternativas escolhidas. 
06. Preencha o cartão de resposta utilizando somente caneta de tinta azul ou preta. 
07. Não use caneta com tinta que atravesse ou borre o papel. 
08. Assinale, no cartão de resposta, somente a alternativa que entender correta. 
09. Não rasgue nem rasure o cartão de resposta. 
10. A duração de cada turno da prova objetiva seletiva é de 4 (quatro) horas. 
11. Durante a realização da prova, é proibido o uso de quaisquer anotações ou consulta a 

textos legais, livros, impressos ou anotações, bem como a utilização de aparelhos 
eletrônicos e telefones celulares. 

12. ATENÇÃO! Não escreva ou assinale nada nos retângulos hachurados existentes no 
cartão de resposta e no cupom destacável. Neles, a Comissão do Concurso vai inserir 
um número que permitirá a identificação de sua prova, depois da correção. Preencha 
os demais campos do cupom destacável de forma bem legível. 

13. O candidato não poderá, durante a realização da prova, retirar-se do recinto sem a 
devida autorização. 

14. O caderno de questões somente poderá ser levado pelo candidato após 3 (três) horas 
do início da prova. Antes desse tempo, se o candidato terminar a prova, o caderno será 
recolhido pelos fiscais de sala. 

15. O gabarito oficial da prova será publicado no dia 23.09.2015 no Diário Eletrônico da 
Justiça do Trabalho e no sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 
(www.trt21.jus.br). 

 
BOA PROVA! 



 
 

 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO 

VIII CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA DO TRABALHO 
____________________________________________________________________________________________________ 

Fl. 2 
 

 
PROVA OBJETIVA SELETIVA 

1ª ETAPA – 20 DE SETEMBRO DE 2015 
QUESTÕES DE 1 A 50 

 
 

BLOCO I  
 
 

DIREITO INDIVIDUAL E COLETIVO DO TRABALHO 
 
 

QUESTÃO N° 1 
 
 
Carol é divorciada desde janeiro de 2010 e é mãe de dois filhos. Para auxiliar nos afazeres 
diários, desde o divórcio, conta com a ajuda de duas pessoas, as Senhoras Antonieta e 
Patrícia. Patrícia, três vezes por semana, comparece à residência de Carol para cozinhar e 
promover o congelamento da alimentação que será consumida pela família. Antonieta é a 
pessoa responsável pela criação dos filhos de Carol, providenciando, desde a higienização 
dos meninos até o acompanhamento das lições escolares. Para o desempenho de suas 
funções, Antonieta trabalha de segunda a sábado, das 06 às 16 horas, sendo comum 
acompanhar a família em viagens. No mês de julho de 2015, Antonieta e Patrícia 
passaram a questionar quais seriam os direitos decorrentes da relação existente com a 
patroa Carol. Nesse cenário, de acordo com a legislação vigente aplicável à situação, e 
entendimento predominante nos tribunais, é possível afirmar que a única assertiva 
incorreta  é: 
 
a) Patrícia poderá, por ocasião do gozo de suas férias, requerer a conversão de um terço 

do período a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe 
seria devida nos dias correspondentes, desde que formule requerimento em até 30 
(trinta dias) do término do período aquisitivo do direito. 

b) Antonieta, durante as viagens nas quais acompanha a família de Carol, fará jus à 
remuneração-hora com valor, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) superior ao do 
salário-hora normal, desde que conste tal acompanhamento em acordo escrito entre as 
partes. 

c) Por ocasião do gozo de férias da empregada Antonieta, poderá a empregadora 
concedê-la em 2 (dois) períodos, um dos quais não poderá ser inferior a 10 (dez) dias 
corridos. 

d) É assegurada às duas empregadas de Carol, a garantia de emprego, vedada a 
dispensa sem justa causa, desde a confirmação de eventual gravidez até cinco meses 
após o parto. 

e) Em caso de dispensa imotivada da empregada Antonieta, que possui mais de cinco 
anos de prestação de serviços, a mesma fará jus ao benefício do seguro-desemprego, 
na forma da legislação vigente, no valor de 1 (um) salário-mínimo, por período máximo 
de 3 (três) meses, de forma contínua ou alternada. 
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QUESTÃO N° 2 
 
 
Pedro Egito e Paulo Israel, em primeiro de janeiro de 2004, foram contratados pela 
empresa Boa Vista Ltda., para trabalhar em atividade, que, por força de contrato de 
concessão de serviço público, tinha a expectativa de durar ao longo de dez anos, prazo da 
concessão. 
Finda a concessão, em novo processo de seleção, ocorrido em dezembro de 2014, a 
empresa Boa Vista Ltda. perdeu a concessão até então existente. 
A empresa Alegre Visual Ltda. foi a contemplada no processo público e passara, em 
janeiro de 2015, a ostentar a condição de concessionária, arrendando, a título provisório, 
bens de propriedade da empresa antecessora, a Boa Vista Ltda. 
Considerando que o contrato de Pedro Egito foi rompido em novembro de 2014, e que o 
contrato de Paulo Israel somente foi extinto no mês de junho de 2015, à luz da 
jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho e legislação vigente, assinale a opção 
correta : 
 
a) Em relação ao contrato do Sr. Pedro Egito, a responsabilidade por eventuais direitos 

trabalhistas será exclusivamente da empresa Alegre Visual Ltda. ante a sucessão de 
empresas. 

b) No caso de Paulo Israel, ante a intervenção estatal na sucessão, a empresa Alegre 
Visual Ltda. responde apenas pelas verbas eventualmente devidas após o início da sua 
concessão, restando à antecessora a responsabilidade pelos débitos contraídos até a 
concessão. 

c) Em relação ao contrato do Sr. Pedro Egito, a responsabilidade por eventuais direitos 
trabalhistas será da empresa Boa Vista Ltda. e, subsidiariamente, da empresa Alegre 
Visual Ltda., ante a sucessão de empresas. 

d) Não há possibilidade de se responsabilizar a empresa Boa Vista Ltda. por débitos 
trabalhistas decorrentes do contrato de Paulo Israel, ante a intervenção estatal na 
sucessão. 

e) A empresa Alegre Visual Ltda., por ocasião do rompimento da relação com o Sr Paulo 
Israel, responde pela integralidade dos direitos do obreiro, sem prejuízo, entretanto, da 
responsabilidade subsidiária da empresa Boa Vista Ltda. pelos débitos trabalhistas 
contraídos até a concessão. 

 
 

QUESTÃO N° 3 
 
 
“Na linguagem popular, fonte é origem, é tudo aquilo de onde provém alguma coisa. Já sob 
o prisma jurídico, a fonte é vista como origem do direito, incluídos os fatores sociais, 
econômicos e históricos. Como fundamento de validade da norma jurídica, a fonte 
pressupõe um conjunto de normas, em que as de maior hierarquia constituem fonte das de 
hierarquia inferior. Finalmente, por fonte entende-se, ainda, a exteriorização do direito, os 
modos pelos quais se manifesta a norma jurídica” (BARROS, Alice Monteiro de. Curso de 
Direito do Trabalho. São Paulo: Ltr, 2011, p. 81). 
Usando a lição acima como fonte de inspiração, bem como a regra celetista que preceitua 
a aplicação das fontes de direito do trabalho (Art. 8º, da Consolidação das Leis do 
Trabalho), avalie as assertivas abaixo, à luz do posicionamento legal e majoritário na 
doutrina trabalhista, e assinale a correta : 
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I – É permitido, como regra, às autoridades administrativas e à Justiça do Trabalho, na 
falta de disposições legais ou contratuais, decidirem, conforme o caso, por equidade. 
II – Como fenômeno estrutural e econômico de extrema relevância para as relações 
laborais no mundo, especialmente ante seu reflexo na estruturação e disseminação do 
sistema capitalista, a Revolução Industrial, ocorrida no século XVIII, constituiu fonte 
material básica do direito do trabalho. 
III – De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, a analogia e a doutrina, na falta 
de disposições legais ou contratuais, poderão ser invocadas como fontes supletivas de 
aplicação do direito no caso concreto. 
IV – A sentença arbitral, quando exarada na solução de conflito coletivo de trabalho, 
classifica-se como fonte formal, autônoma e não estatal de direito do trabalho. 
 
a) apenas as assertivas III e IV estão corretas; 
b) apenas as assertivas I, II e III estão corretas; 
c) apenas as assertivas I, II e IV estão corretas; 
d) apenas as assertivas II e IV estão corretas; 
e) apenas as assertivas I e II estão corretas. 
 
 

QUESTÃO N° 4 
 
 
Na empresa em que Flávio trabalha desde 2009, foi criado, sem a participação dos 
empregados, no dia 15 de janeiro de 2013, o primeiro regulamento interno. Dentre as 
regras especificadas no referido instrumento, destacam-se: progressão na carreira, por 
critérios de antiguidade e merecimento; normas atinentes à postura-conduta dos 
empregados dentro da empresa; adicionais por assiduidade no decorrer do período 
aquisitivo de férias; obrigatoriedade de realização de sindicância interna prévia à aplicação 
de qualquer sanção disciplinar e prêmio para os dez primeiros empregados ranqueados 
em virtude do número de vendas ao longo do ano. Aos 10 de julho de 2014, a empresa 
criou novo instrumento interno, de forma unilateral. Neste regramento paralelo e mais 
recente, não se contemplou, em relação ao regulamento anterior, a necessidade de 
sindicância para apuração de faltas e o adicional por assiduidade no período aquisitivo de 
férias. Em contrapartida, criou-se política de ascensão de cargos com salários bem mais 
atrativos que o enumerado no instrumento antigo. Aos 20 de julho de 2014, foi contratado 
pela mesma empresa e para desempenhar a mesma função de Flávio, seu irmão, 
Eduardo. Em maio de 2015, o empregador passou a desconfiar que os irmãos estavam 
vendendo, sem seu consentimento, produtos abaixo do valor de mercado, sem repassar o 
fruto de tal venda ao setor competente, configurando, segundo o entendimento do 
empregador, ato de improbidade justificador do rompimento dos vínculos contratuais, sem 
pagamento de verbas de natureza indenizatória. Pautado em tal panorama, por ato único e 
unilateral do empregador, ambos foram dispensados aos 20 dias do mês de maio de 2015. 
Os irmãos pretendem ajuizar demanda em desfavor da ex-empregadora. Ante tal cenário, 
assinale a opção correta : 
 
a) É nula a punição dos empregados, já que não precedida de sindicância interna a que 

se obrigou a empresa por norma regulamentar.  
b) Flávio, ante o constitucionalmente consagrado direito adquirido, poderá invocar a 

mantença das regras instituídas pelo regulamento de 2013 e pugnar pela aplicação da 
política de ascensão salarial criada pelo regulamento de 2014. 
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c) Fazendo valer o princípio da isonomia, a mudança empreendida pelo regulamento 
interno criado em 2014, no que tange à retirada do adicional por assiduidade no 
período aquisitivo de férias, não pode ser aplicada ao contrato de Eduardo, já que 
exerce a mesma função que seu irmão Flávio. 

d) As regras estabelecidas no segundo regulamento, via de regra, não atingirão o contrato 
de Flávio. Entretanto, ante a coexistência de dois regulamentos, caso Flávio opte por 
um deles, terá efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro. 

e) Os instrumentos citados, tanto o de 2013 quanto o de 2014, são desprovidos de 
validade jurídica uma vez que foram criados sem a participação do órgão 
representativo dos empregados. 

 
 

QUESTÃO N° 5 
 
 
“Princípio é a postura mental que leva o intérprete a se posicionar desta ou daquela 
maneira. Serve de diretriz, de arcabouço, de orientação para que a interpretação seja feita 
de uma certa maneira, e por isso, tem função interpretativa”. (CASSAR, Vólia Bomfim. 
Direito do Trabalho. Niterói: Ímpetus, 2011, p. 167). 
É inegável a importância e relevância dos princípios no âmbito do Direito do Trabalho. 
Considerando o posicionamento legal e majoritário na jurisprudência e doutrina trabalhista, 
avalie as assertivas abaixo e assinale a correta : 
 
I – Como decorrência do princípio da irrenunciabilidade de direitos, é possível afirmar que 
o direito ao aviso prévio não pode ser alvo de disponibilidade pelo empregado. Eventual 
pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, 
salvo comprovação de haver o prestador dos serviços obtido novo emprego. 
II – É comum o desvirtuamento da finalidade do contrato de estágio. Em que pese a 
aplicabilidade do princípio da primazia da realidade dos fatos, é inviável o reconhecimento 
do vínculo empregatício com ente da Administração Pública direta ou indireta. 
III – Consagrando o princípio da não discriminação, alterando a regra básica de 
distribuição do ônus da prova, o Tribunal Superior do Trabalho firmou entendimento no 
sentido de presumir-se discriminatória a despedida de empregado portador de doença 
grave que suscite preconceito.  
IV – Percebida a gratificação de função por dez ou mais anos pelo empregado, se o 
empregador, sem justo motivo, revertê-lo a seu cargo efetivo, não poderá retirar-lhe a 
gratificação, tendo em vista o princípio da aplicação da norma mais favorável. 
 
a) apenas as assertivas I, II e IV estão corretas; 
b) apenas as assertivas I, III e IV estão corretas; 
c) apenas as assertivas II, III e IV estão corretas; 
d) apenas as assertivas I, II e III estão corretas; 
e) todas as assertivas estão corretas. 
 
 

QUESTÃO N° 6 
 
 
Analise as assertivas abaixo e, considerando o entendimento jurisprudencial sumulado e a 
legislação em vigor, assinale a alternativa correta : 
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I – Cancelada a aposentadoria por invalidez, dentro do prazo de cinco anos, o trabalhador 
terá direito de retornar ao emprego, facultado, porém, ao empregador, indenizá-lo na forma 
da lei. 
II – Remanescem certas obrigações impostas por lei ao empregador, dentre elas o 
recolhimento dos depósitos na conta vinculada do empregado afastado em razão de 
licença por acidente de trabalho ou para prestação do serviço militar obrigatório, ainda que 
suspenso o contrato de trabalho. 
III – O empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho 
suspenso, não se computando o tempo de serviço deste período, salvo se permanecer a 
subordinação jurídica inerente à relação de emprego. 
IV – Assegura-se o direito à manutenção de plano de saúde ou de assistência médica 
oferecida pela empresa ao empregado, não obstante suspenso o contrato de trabalho em 
virtude de auxílio-doença acidentário ou de aposentadoria por invalidez. 
V – São hipóteses de interrupção do contrato de trabalho: o afastamento do empregado 
doméstico para percepção de auxílio-doença previdenciário a contar da data do início da 
incapacidade até o 15º dia; o repouso remunerado de duas semanas concedido à 
empregada mulher em caso de aborto não espontâneo; e o comparecimento de 
empregado a juízo pelo tempo que se fizer necessário. 
 
a) apenas as assertivas I, II e III estão corretas; 
b) apenas as assertivas II, III e IV estão corretas; 
c) apenas as assertivas III e V estão corretas; 
d) apenas as assertivas II e V estão corretas; 
e) apenas as assertivas I, III e V estão corretas. 

 
 

QUESTÃO N° 7 
 
 
José dos Santos foi admitido como vendedor externo, para atuar no Estado do Rio Grande 
do Norte. No contrato que assinou, no ato da admissão, consta cláusula assegurando 
expressamente ao empregador a possibilidade de transferência do trabalhador para outros 
locais. Após dois anos laborando no Rio Grande do Norte, José dos Santos foi transferido 
para o Estado de Santa Catarina, onde permaneceu laborando por um ano, até ser 
transferido novamente, desta vez para o Estado de Minas Gerais. Após seis meses de 
labor em Minas Gerais, José dos Santos recebeu a notícia de uma nova transferência, 
agora para o Estado do Espírito Santo. Sobre o caso em comento, é correto  afirmar: 
 
I – O empregado pode considerar rescindido, de forma indireta, o seu contrato de trabalho, 
uma vez que a conduta patronal se configura como flagrante exercício irregular do jus 
variandi.  
II – Ao empregador cabe arcar com as despesas dos deslocamentos do empregado, não 
sendo devido, no entanto, o pagamento do adicional de transferência, uma vez que a 
possibilidade da mesma é cláusula contratual expressa. 
III – As sucessivas transferências são lícitas apenas e tão somente se o empregador 
comprovar que decorrem de real necessidade de serviço. 
IV – A cláusula contratual que prevê a possibilidade de transferência somente terá validade 
nos casos de empregados que exerçam cargo em comissão. 
V – Será devido o adicional de transferência em relação a todas as transferências de 
natureza provisória. 
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a) apenas a assertiva I está correta; 
b) apenas as assertivas II e III estão corretas; 
c) apenas as assertivas III e V estão corretas; 
d) apenas as assertivas III e IV estão corretas; 
e) apenas as assertivas IV e V estão corretas. 
 
 

QUESTÃO N° 8 
 
 
A respeito da estabilidade provisória no emprego, é incorreto  afirmar: 
 
a) A estabilidade provisória do cipeiro não constitui vantagem de ordem pessoal, e sim 

garantia coletiva da categoria, que garante o exercício das atividades do empregado 
enquanto membro da comissão interna de prevenção de acidentes. Logo, uma vez 
extinto o estabelecimento em que o obreiro trabalha, sua dispensa não poderá ser tida 
como arbitrária e não ensejará o pagamento de indenização do período de 
estabilidade.  

b) Tem direito à manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do 
local de trabalho, por até seis meses, a mulher em situação de violência doméstica e 
familiar, devendo tal condição ser declarada pelo juiz competente. 

c) O empregado de categoria diferenciada eleito dirigente sindical só goza de 
estabilidade, se exercer, na empresa, atividade pertinente à categoria profissional do 
sindicato para o qual foi eleito. 

d) É detentor de estabilidade provisória o empregado que se afastar do trabalho por mais 
de 15 (quinze) dias e perceber auxílio-doença acidentário, bem como aqueles que, 
após a despedida, tiverem constatada doença profissional que guarde relação de 
causalidade com a execução do contrato de emprego, incluindo-se, nessa garantia, 
aqueles empregados com vínculo de trabalho por tempo determinado. 

e) A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no Art. 10, inciso II, 
alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, salvo na hipótese de 
admissão mediante contrato por tempo determinado, não afastando, tal garantia, o 
desconhecimento do estado gravídico pelo empregador. 

 
 

QUESTÃO N° 9 
 
 
Analise as assertivas abaixo e, considerando o entendimento jurisprudencial sumulado e a 
legislação em vigor, assinale a alternativa correta : 
 
I – A prescrição do direito de reclamar a concessão de férias é contada do término do 
prazo do período aquisitivo, ou, se for o caso, do término do contrato de trabalho. 
II – A ação trabalhista, ainda que arquivada, interrompe a prescrição em relação a todos os 
direitos decorrentes da relação empregatícia.   
III – A pretensão à complementação de aposentadoria jamais recebida prescreve em 2 
(dois) anos contados da cessação do contrato de trabalho, ao passo que a pretensão a 
diferenças de complementação de aposentadoria sujeita-se à prescrição parcial e 
quinquenal, salvo se o pretenso direito decorrer de verbas não recebidas no curso da 
relação de emprego e já alcançadas pela prescrição, à época da propositura da ação. 



 
 

 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO 

VIII CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA DO TRABALHO 
____________________________________________________________________________________________________ 

Fl. 8 
 

IV – A transmutação do regime jurídico de celetista para estatutário implica extinção do 
contrato de trabalho, fluindo o prazo da prescrição bienal a partir da mudança de regime. 
V – Nas ações que objetivam corrigir desvio funcional ou que tratam de pedido de 
reenquadramento, a prescrição é parcial e só alcança as diferenças salariais vencidas no 
período de 5 (cinco) anos que precedeu o ajuizamento.  

 
a) apenas a assertiva I está correta; 
b) apenas as assertivas II, III e IV estão corretas;  
c) apenas as assertivas I, IV e V estão corretas; 
d) apenas as assertivas III e IV estão corretas; 
e) apenas as assertivas IV e V estão corretas.  
 
 

QUESTÃO N° 10 
 
 
No tocante ao labor em condições insalubres e periculosas, é incorreto  afirmar: 
 
a) Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou 

que, de forma intermitente, sujeita-se a condições de risco, sendo indevido o mesmo, 
quando o contato dá-se eventualmente, ou de forma habitual, mas por tempo 
extremamente reduzido. 

b) Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial, para que o 
empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da 
atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho. 

c) A existência de pagamento de adicional de periculosidade por mera liberalidade da 
empresa, ainda que em percentual inferior ao máximo legalmente previsto, não 
dispensa a realização da prova técnica, realizada por médico ou engenheiro do 
trabalho, por se tratar de exigência prevista no artigo 195 da CLT. 

d) São consideradas perigosas aquelas atividades que, por sua natureza ou métodos de 
trabalho, impliquem risco acentuado, em virtude de exposição permanente do 
trabalhador à  violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou 
patrimonial.  

e) A reclassificação ou a descaracterização da insalubridade, por ato da autoridade 
competente, repercute na satisfação do respectivo adicional, sem ofensa a direito 
adquirido ou ao princípio da irredutibilidade salarial. 

 
 

QUESTÃO N° 11 
 

 
Severina mora no imaginário município de Brasílius. É técnica de enfermagem contratada 
pela Associação Municipal de Apoio da Saúde de Brasílius - AMASAB, entidade contratada 
pela Prefeitura Municipal, para prestar serviços na maternidade pública local.   
Desenvolve suas atividades diretamente sob determinações do Diretor da Unidade 
Hospitalar, que também é Secretário Municipal de Saúde. Após dobrar um plantão, por 
exigência da AMASAB, sofreu um acidente com material pérfuro-cortante, não tendo, a 
AMASAB, emitido CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho. Pouco tempo depois, 
teve confirmada a infecção por Hepatite C.  
Após outros 6 (seis) meses, depois de ter 4 (quatro) meses de salários atrasados, moveu 
Reclamação Trabalhista em face da AMASAB, postulando o pagamento de saldo de 
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salário, horas extras não pagas, reflexos das verbas salariais e dano moral pelo acidente. 
Postulou responsabilidade subsidiária em face do Município de Brasílius. 
A AMASAB apresentou contestação, aduzindo em sua defesa: a) a ausência de 
pagamentos é em decorrência do atraso de repasses pelo município das verbas do 
Sistema Único de Saúde, o que gera factum principis e a transferência da responsabilidade 
do pagamento das verbas salariais exclusivamente para o ente público; b) a 
responsabilidade pelo acidente é exclusiva do Município, pois é incumbência das unidades 
hospitalares contarem com plano de Prevenção de Acidentes com Material perfuro-
cortante. 
O Município de Brasilius apresentou contestação, aduzindo em sua defesa: a) o atraso no 
pagamento das verbas decorreu de força maior, tendo em vista que não foram repassadas 
pelo governo federal; b) não há responsabilidade subsidiária, pois, todos os meses, a 
AMASAB era fiscalizada pelo Diretor do Hospital, que pedia as certidões negativas de 
tributos e comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS; c) a sua responsabilidade 
subsidiária, se eventualmente reconhecida, limita-se ao saldo de salário, tendo em vista 
que não há no contrato celebrado com a AMASAB, previsão de pagamento de horas-
extras; d) o acidente ocorrido decorre de violações a normas de saúde e segurança do 
Ministério do Trabalho e Emprego, que não são exigíveis de entes públicos, mas sim das 
empresas privadas. 
O processo foi à conclusão para julgamento. Sobre o contexto, considerando a legislação, 
doutrina e jurisprudência dominantes, indique a assertiva correta : 
 
a) A ocorrência de factum principis, manifestada de forma incontroversa pelos atrasos nos 

repasses, transfere o ônus de todas as verbas trabalhistas não adimplidas no curso da 
relação de emprego de Severina ao ente público responsável. 

b) A Ação Direta de Constitucionalidade nº 16, ao reconhecer a constitucionalidade do Art. 
71 da Lei nº 8.666/93, implica na improcedência do pleito de Severina em face do 
Município, independentemente do tipo ou da efetiva fiscalização no curso do contrato 
com a AMASAB. 

c) O desenvolvimento das atividades sob orientação direta do Secretário Municipal de 
Saúde permite o reconhecimento da contratação como fraudulenta, bem como o 
reconhecimento do vínculo direto com o Município de Brasílius e aplicação de todas as 
vantagens previstas no estatuto municipal, gerando a responsabilização direta e 
exclusiva do ente público. 

d) É possível a responsabilização subsidiária do ente público, inclusive nas verbas de 
horas extras e dano moral, mesmo que, no contrato do Município com a AMASAB, não 
preveja o pagamento de tais rubricas. 

e) Considerando que o dever de prestar saúde é obrigação constitucional solidária da 
União, Estados e Municípios, seria admissível o redirecionamento da execução à 
União, por responsabilidade subsidiária, mesmo não tendo participado do processo ou 
constado no título executivo. 

 
 

QUESTÃO N° 12 
 
 

Todos os integrantes da família "Labor" trabalham no maior estabelecimento de uma 
grande rede de supermercados. O pai, Tony Labor, trabalha no estoque da Câmara Fria. A 
mãe, Francisca Labor, trabalha no setor de Recursos Humanos como digitadora. O filho 
mais velho, Jorge Labor, é agente de vendas e trabalha visitando clientes externos. Jorge 
sempre vê seus familiares no início da jornada, pois, é nesse momento, que recebe do 
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supermercado o roteiro de visitas do dia e, no final do expediente, quando deve 
obrigatoriamente cadastrar relatório do percurso em reunião diária com seu gerente. A filha 
do meio, Eugênia Labor, é mãe de um bebê de 5 (cinco) meses e trabalha como 
supervisora. Por fim, o filho mais novo, Virgílio Labor, trabalha como vigilante do 
Supermercado, com jornada diferenciada de "12x36". Todos os dias, a família se reúne 
para almoçar no refeitório do supermercado durante o intervalo intrajornada, comum a 
todos, das 11:30 às 12:00hs. Virgílio, sempre que sua escala permite, participa desse 
almoço.  
Considerando a realidade desta família, bem como a legislação e jurisprudência aplicáveis, 
é correto  afirmar:  
  
a) Tony tem direito a um intervalo diferenciado, identificado como pausa térmica para 

recuperação, inicialmente de 20 (vinte) minutos a cada 1 (uma) hora e 40 (quarenta) 
minutos, existindo previsão legal da redução desse tempo, por negociação coletiva ou 
na proporção em que o uso de Equipamentos de Proteção Individual reduza a 
insalubridade. 

b) Francisca não tem direito a intervalos específicos, tendo em vista que os digitadores 
não estão contemplados no Art. 72 da CLT, que prevê intervalos próprios de outras 
atividades, não sendo possível analogia, dada a especificidade das previsões legais. 

c) O intervalo intrajornada dos membros da família está inadequado, sendo devida a 
indenização da fração remanescente da hora suprimida, salvo para Virgílio, tendo em 
vista que sua jornada especial implica na supressão do intervalo intrajornada. 

d) É faculdade do supermercado abonar o tempo necessário para amamentação do bebê 
de Eugênia, sendo obrigatório apenas nos casos de prescrição médica ou previsão em 
Convenção Coletiva de Trabalho. 

e) Para a incidência do Art. 62 da CLT, que exclui obrigatoriedade do controle de jornada, 
o  trabalho de Jorge deveria ser efetivamente incompatível com fiscalização de horário 
por parte da empresa. No caso descrito, verifica-se contexto que permite inferir o 
contrário. 

 
 

QUESTÃO N° 13 
 
 

Os Srs. Cassius e Cairo trabalham como caixas na principal agência do Banco Lukrus S/A. 
O primeiro é caixa executivo e ganha quase o dobro de Cairo.  
O Sr. Virgílio, conjuntamente com uma pequena minoria de outros vigilantes, foi contratado 
diretamente pelo Diretor de Operações do banco, para fazer a segurança no prédio da 
Presidência.  
A Sra. Vitória é engenheira da computação e trabalha como analista de banco de dados na 
empresa DataLukrus. Esta empresa é subsidiária integral do Banco Lukrus S/A, possuindo 
objeto social vinculado ao processamento de dados e soluções de Tecnologia da 
Informação para o próprio banco.  
Com base na legislação e jurisprudência aplicáveis à hipótese fática descrita, é correto  
afirmar: 
 
a) Pode-se inferir que a jornada diária da engenheira Vitória é de 6 (seis) horas, por ser 

bancária. 
b) Virgílio, embora vigilante, por ser contratado diretamente pelo Banco Lukrus e para 

atuação específica de segurança institucional, é considerado bancário para fins de piso 
salarial da categoria. 
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c) Se Cassius e Cairo desejarem verificar como contabilizar suas horas extras, o divisor 
aplicável para o cálculo, se houver ajuste individual expresso ou coletivo no sentido de 
considerar o sábado como dia de descanso remunerado, será de 200 (duzentos). 

d) Virgílio é considerado bancário e é admissível que possua jornada "12x36", desde que 
respeitada carga horária reduzida bancária mensal. 

e) O fato de Cassius ser caixa executivo, recebendo mais de 50% (cinquenta por cento) 
do valor do salário de um caixa normal, implica em maior responsabilidade e plena 
disponibilidade à empresa, afastando a incidência da jornada mais reduzida própria dos 
bancários. 

 
 

QUESTÃO N° 14 
 
 

Sobre a composição e adicionais incidentes sobre o salário, analise as assertivas abaixo e, 
a seguir, assinale a assertiva correta , levando em conta as disposições legais e o 
entendimento jurisprudencial prevalente sobre o assunto: 
 
I – A Sra. Severina é faxineira da prefeitura municipal lotada na Secretaria de Comércio e 
Trabalho. Faz diariamente a limpeza do banheiro público e demais dependências do 
Mercado Central e Centro de Artesanato Municipal, atividade que, embora tenha contato 
com lixo e envolva higienização de ambientes coletivos de grande circulação, não permite 
a percepção do adicional de insalubridade. 
II – O Sr. Harley trabalha na Companhia Concessionária de Energia Elétrica, dando 
suporte às equipes de operação. Seu trabalho consiste no deslocamento contínuo, na 
motocicleta da empresa, do almoxarifado para onde estão as equipes de operação, 
levando materiais necessários para as atividades do dia e para novas ordens de serviço 
não previstas no planejamento. O Sr. Harley apenas leva o material e não participa das 
atividades efetivas de manejo das linhas elétricas em postes e nas residências. Diante 
desse contexto, é possível inferir que o Sr. Harley faz jus ao adicional de periculosidade. 
III – A Sra. Auxiliadora trabalha em empresa de catering para companhias aéreas, 
abastecendo a cabine do Avião com kits de alimentação. Trabalha reiteradamente nas 
cabines dos aviões com os tripulantes, enquanto as aeronaves são abastecidas. Com base 
neste contexto, é possível afirmar que a Sra. Auxiliadora faz jus ao adicional de 
periculosidade 
IV – O Sr. Alfredo Nobel é supervisor de operações no manejo de explosivos de uma 
pedreira no interior do estado. Como é o responsável técnico de operações perante os 
órgãos de fiscalização, a empresa o coloca em regime de sobreaviso. Ao consultar seu 
contracheque, verificou que as horas de sobreaviso não estavam sendo integradas com o 
adicional de periculosidade que recebe. Assim, verifica-se que a empresa procede de 
forma incorreta, tendo direito o Sr. Nobel à respectiva integração do adicional. 

 
a)   apenas a assertiva II está correta; 
b)   apenas as assertivas II e III estão corretas;  
c)   apenas as assertivas I e IV estão corretas; 
d)   apenas as assertivas I, III e IV estão corretas; 
e)   apenas a assertiva  IV está correta.  
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QUESTÃO N° 15 
 
 

A respeito das férias, é correto  afirmar, com base na legislação vigente e entendimento 
jurisprudencial adotado pelo Tribunal Superior do Trabalho: 
 
a) Manoel trabalha há 9 (nove) meses na empresa Alpha Ltda. e, apesar de ter a 

perspectiva de ir para um emprego melhor, está esperando completar um ano de 
serviço para não perder as férias proporcionais com o pedido de demissão. Manoel tem 
razão de estar preocupado, pois o pedido de demissão representa renúncia ao direito 
de férias proporcionais. 

b) João Pedro teve por período aquisitivo de férias 08 de julho de 2014 a 08 de julho de 
2015, iniciando o gozo das férias em 10 de agosto de 2015, mesma data em que 
recebeu o pagamento de um mês de salário com o respectivo adicional de 1/3 (um 
terço). Logo, por ter gozado as férias adequadamente no período concessivo, e ter 
recebido o pagamento respectivo, não é devido o adimplemento das férias em dobro, 
somente os juros de mora. 

c) O empregado contratado sob o regime de tempo parcial que tiver mais de sete faltas 
injustificadas ao longo do período aquisitivo terá o seu período de férias reduzido à 
metade. 

d) Maurício quebrou o pé jogando futebol, o que o levou a ter alguns afastamentos 
previdenciários do trabalho no último ano. Inicialmente, afastou-se por 3 (três) meses 
para consolidação inicial da fratura. Depois teve mais três afastamentos de 1 (um), 2 
(dois) e 1 (um) meses respectivamente. Nesse contexto, é possível dizer que Maurício 
terá a redução das férias à metade, tendo em vista que o afastamento superior a 6 
(seis) meses foi descontínuo. 

e) O direito a férias é indisponível, razão pela qual, mesmo quando indenizadas, 
reclamam a incidência do FGTS, inclusive sobre o terço constitucional. 

 
 

QUESTÃO N° 16 
 
 
Considere as seguintes assertivas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta : 
 
I - É possível que as Federações e, na falta destas, as Confederações representativas de 
categorias econômicas ou profissionais possam celebrar acordos coletivos de trabalho, 
para reger as relações das categorias a elas vinculadas, que ainda não possuam 
organização em sindicatos. 
II - As cláusulas de acordos e convenções coletivas integram os contratos de trabalho 
individuais somente no período de vigência das respectivas convenções, razão pela qual é 
preciso resguardar a data base a cada período, sob pena de supressão automática dos 
benefícios. 
III - Os efeitos dos acordos e convenções coletivas de trabalho alcançam todos os 
trabalhadores da empresa ou categoria econômica, facultada a oposição dos trabalhadores 
não sindicalizados, tendo em vista que o princípio da liberdade sindical compreende a 
perspectiva negativa de não ser sindicalizado. 
IV - Atos antissindicais podem ser praticados por vários agentes, dentre eles: dirigentes 
sindicais; o Estado; empregadores; associações de empregadores e trabalhadores. 
V - É possível por negociação coletiva o estabelecimento de taxa de homologação das 
rescisões contratuais realizadas pelo sindicato de trabalhadores, a ser paga 
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concomitantemente pela empresa e pelo empregado que não seja beneficiário da 
assistência judiciária gratuita.  
 
a) apenas as assertivas I, II e IV estão corretas; 
b) apenas as assertivas I e IV estão corretas; 
c) todas as assertivas estão corretas; 
d) apenas as assertivas III, IV e V estão corretas; 
e) todas as assertivas estão incorretas. 
 

 
QUESTÃO N° 17 

 
 

Sobre os Acordos, Convenções Coletivas e Estrutura sindical, analise os itens seguintes e, 
em sequência, assinale a alternativa correta : 
 
I - Central Sindical é entidade de âmbito nacional e de representação de trabalhadores, 
composta por organizações sindicais e que devem obter a filiação de sindicatos que 
representem, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de empregados sindicalizados em 
âmbito nacional. 
II - A estabilidade do dirigente sindical é elemento de proteção da própria liberdade 
sindical, razão pela qual é indisponível e subsiste inclusive ao encerramento das atividades 
da empresa na base territorial do sindicato. 
III - Além da representação sindical, é assegurada às empresas com mais de 200 
(duzentos) empregados, a eleição direta de um representante para promover o 
entendimento com os empregadores, possuindo este as mesmas garantias legais 
destinadas pelo Art. 543 da CLT aos representantes sindicais. 
IV - Embora a duração do acordo ou convenção coletiva seja de no máximo dois anos, é 
admissível, em face da liberdade negocial coletiva, cláusula de termo aditivo que prorroga 
a vigência do instrumento coletivo originário por prazo indeterminado, até que uma das 
partes apresente notificação formal para renegociação. 

 
a) apenas a assertiva  I está correta; 
b) apenas as assertivas I e III estão corretas; 
c) apenas as assertivas II e III estão corretas; 
d) apenas a assertiva III está correta; 
e) apenas a assertiva III e IV estão corretas. 

 
 

QUESTÃO N° 18 
 
 

“A greve é um instituto de complexa definição, porque um de seus caracteres substanciais 
– a natureza jurídica – depende de múltiplas perspectivas, notadamente da visão que lhe é 
atribuída pelo sistema jurídico de cada país” (MARTINEZ, Luciano. Curso de Direito do 
Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 755). 
Quanto ao exercício do direito de greve no Brasil, aponte a alternativa correta  à luz do 
posicionamento legal e jurisprudencial predominante: 
 
a) De acordo com a legislação vigente, são considerados serviços ou atividades 

essenciais, a guarda, uso e controle de substâncias radioativas, devendo, em caso de 
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paralisação em tal setor, ser assegurado, pela categoria, atendimento das 
necessidades inadiáveis da comunidade. Em caso de inobservância da obrigação pela 
categoria, o Poder Público deverá assegurar a prestação dos serviços.  

b) A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada 
em decorrência do exercício do direito de toda e qualquer greve. 

c) O direito de greve no serviço público está previsto na Constituição brasileira, podendo 
ser exercido nos termos e limites estabelecidos por lei complementar. 

d) A greve no serviço público só é reconhecida como um direito para o empregado 
público, nos termos da Lei de Greve existente para a iniciativa privada. Os servidores 
públicos estatutários não podem exercê-lo, até que lei seja aprovada para tal fim. 

e) É compatível com a declaração de abusividade de movimento grevista o 
estabelecimento vantagens e garantias a seus partícipes, mesmo tendo assumido os 
riscos inerentes à utilização do instrumento de pressão máximo. 

 
 

QUESTÃO N° 19 
 
 
Marcos, trabalhador de uma Fábrica de Móveis, foi contratado no ano de 2010. Na referida 
empresa, não existia, quando da contratação de Marcos, nenhuma norma negociada ou 
sentença normativa em vigor. No mês de junho de 2013, com Marcos encabeçando o 
movimento sindical, foi firmado o primeiro Acordo Coletivo de Trabalho da empresa, 
estabelecendo, como prazo de vigência, o limite máximo enumerado na Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT). A empresa enfrenta grave crise financeira e está praticamente 
encerrando as atividades. O movimento sindical desfez-se, não possuindo mais corpo 
representativo. Não houve negociação substitutiva à norma criada em 2013. Com base no 
panorama acima apresentado, Marcos indaga acerca da mantença ou não das conquistas 
enumeradas no Acordo Coletivo de Trabalho de 2013 após a expiração de seu prazo de 
vigência. Valendo-se de conhecimentos legais e da interpretação externada pelo Tribunal 
Superior do Trabalho sobre o tema, assinale a opção correta :  
 
a) As condições de trabalho alcançadas por força do acordo coletivo vigoraram no prazo 

assinado no respectivo instrumento, não integrando, de forma definitiva, os contratos 
individuais de trabalho dos empregados da Fábrica de Móveis. 

b) Em respeito ao princípio da inalterabilidade contratual lesiva, a alteração das condições 
trabalhistas só podem ocorrer se dela não resultar, direta ou indiretamente, prejuízos 
ao empregado. Assim, no contrato de Marcos, não podem ser retiradas as condições 
estabelecidas no Acordo Coletivo de Trabalho ainda que findo ele. 

c) A questão enumera equívoco a partir do momento em que afirma que a norma 
negociada em debate fixou prazo de vigência máximo estabelecido na CLT e que, em 
assim sendo, teria expirado. Por possuir lapso máximo de 4 (quatro) anos, ainda não 
se verificou, na presente data, a expiração, devendo, no contrato de Marcos, serem 
mantidas as obrigações assumidas em 2013 até o ano de 2017. 

d) O direito adquirido, consagrado na Carta Magna, faz com que as normas estabelecidas 
no Acordo Coletivo de Trabalho de 2013 sejam incorporados definitivamente ao 
contrato de Marcos. 

e) As cláusulas normativas do acordo coletivo integram o contrato de Marcos, mas não 
definitivamente, podendo ser modificadas ou suprimidas mediante nova e futura 
negociação coletiva. 
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QUESTÃO N° 20 

 
 
Considere as seguintes assertivas e assinale a alternativa correta, ao final: 
 
I - Quando a empresa realizar diversas atividades econômicas, sem que nenhuma delas 
seja preponderante, utilizar-se-á o critério de maior quantidade de empregados para 
definição da entidade sindical, para a qual deve haver a reversão da contribuição sindical.  
II - O princípio da legalidade e a ausência de ratificação da Convenção n° 87 pelo Brasil 
impedem a negociação coletiva por parte de entes públicos, embora estes não possam 
proibir a constituição de sindicatos de servidores e empregados públicos. 
III - A deflagração de movimentos grevistas compete exclusivamente à Diretoria das 
Entidades Sindicais devendo convocar Assembleia Geral prévia ou para referendo, sendo 
esta última no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a deflagração.  
IV - Sindicatos, nos termos da legislação de regência, possuem prerrogativas e deveres, 
sendo exemplo das primeiras manter serviços de assistência judiciária para os associados; 
e dos segundos, representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias os 
interesses gerais da respectiva categoria. 

 
a) todas as assertivas estão corretas; 
b) apenas as assertivas II e III estão corretas; 
c) apenas as assertivas I e II estão corretas; 
d) apenas as assertivas III e IV estão corretas; 
e) todas as assertivas estão incorretas. 
 

 
DIREITO ADMINISTRATIVO 

 
 

QUESTÃO N° 21 
 
 
Sobre a dinâmica dos Bens Públicos, assinale a alternativa correta : 
 
a) Bens públicos de nenhuma das esferas federativas (municipal, estadual, federal) estão 

sujeitos a usucapião e a desapropriação. 
b) Dentre as características da permissão de uso de bem público, é possível identificar, 

entre outras: precariedade, discricionariedade e destinação para finalidades de 
interesse coletivo. 

c) Bens pertencentes a sociedades de economia mista não podem ser penhorados, 
independentemente da efetiva utilização em serviços públicos, dada a presunção de 
que todo o aparato de bens da entidade se presta ao interesse público. 

d) São bens de uso comum do povo aqueles de utilização pública a exemplo dos 
estabelecimentos da administração federal, estadual, territorial ou municipal.  

e) Desafetação é o ato administrativo pelo qual bem público passa a admitir a exploração 
econômica por particular, mantendo, entretanto, o caráter de inalienabilidade e 
imprescritibilidade do bem. 
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QUESTÃO N° 22 
 
 

Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta , levando em consideração a 
legislação pátria e o entendimento jurisprudencial dominante sobre o tema: 
 
I – As autarquias, fundações e empresas públicas podem ser qualificadas como Agências 
Executivas quando cumprirem os requisitos previstos em lei. 
II – As agências reguladoras são criadas por decretos ou medida provisória com o objetivo 
de regulamentar, controlar e fiscalizar a execuções dos serviços públicos pelo setor 
privado. 
III – Compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em que as empresas públicas 
federais forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto 
as de falência, acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do 
Trabalho. 
IV – São penhoráveis os bens integrantes do patrimônio da Empresa Brasileira de Correio 
e Telégrafos uma vez que se trata de empresa pública e, como tal, possui personalidade 
jurídica de direito privado. 
V – Os serviços sociais autônomos (SSA) são pessoas jurídicas de direito privado que 
atuam em cooperação com o governo. Por tal motivo, o STF tem entendido que a 
obrigatoriedade de realização de concurso público prévio à contratação de pessoal não se 
aplica aos mesmos.  
 
a) apenas as assertivas I, II e IV estão corretas; 
b) apenas as assertivas I, II, III e IV estão corretas; 
c) apenas as assertivas III e IV estão corretas; 
d) apenas as assertivas III e V estão corretas; 
e) apenas as assertivas I, III, IV e V estão corretas. 
 

 
QUESTÃO N° 23 

 
 

A respeito dos Serviços Públicos, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa 
correta,  a seguir: 
 
I - São serviços de prestação obrigatória e exclusiva da União a manutenção do serviço 
postal e do correio aéreo nacional. 
II - Toda concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, 
será objeto de prévia licitação, nos termos da legislação própria e com observância dos 
princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento por critérios 
objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório. 
III - Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder 
por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem 
que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa 
responsabilidade 
IV - Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de 
emergência ou após prévio aviso quando motivada por razões de ordem técnica ou de 
segurança das  instalações.  
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a) todas as assertivas estão corretas; 
b) apenas as assertivas II e III estão corretas; 
c) apenas as assertivas I e II estão corretas; 
d) apenas as assertivas III e IV estão corretas; 
e) todas as assertivas estão incorretas. 
 
 

QUESTÃO N° 24 
 
 
Tomando por base as disposições legais, doutrinárias e jurisprudenciais relativas aos  
Agentes Públicos, assinale a alternativa correta:  
 
a) O acúmulo de cargos, empregos ou funções públicas não se estende aos empregados 

das sociedades de economia mista que não recebem recursos orçamentários do poder 
público.  

b) Reintegração de servidor público determinada por Mandado de Segurança admite 
efeitos financeiros desde a data da impetração e efeitos funcionais desde a data do ato 
de desligamento. 

c) A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 
público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade 
do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo 
em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, que deverão observar 
processo seletivo simplificado. 

d) Cargos em comissão não se confundem com funções de confiança, estas últimas 
associadas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, razão pela qual é 
admissível a atribuição de funções de confiança a ocupantes de cargos em comissão, 
desde que desempenhem atividades da referida função. 

e) Trata-se de violação à Constituição, por malferimento aos preceitos do contraditório e 
ampla defesa, a falta de defesa técnica por advogado no âmbito de processo 
administrativo em face de servidor público. 

 
 

QUESTÃO N° 25 
 
 
No que se refere à Responsabilidade Civil do Estado, é correto  afirmar: 
 
a) A responsabilidade, em caso de dano causado por seus agentes a terceiros, prescinde 

da demonstração de nexo causal e da ausência de causa excludente de 
responsabilidade. 

b)  A Constituição Federal consagrou o princípio do risco administrativo integral em 
relação às empresas que prestem serviços públicos, quanto aos danos causados por 
seus agentes e prepostos. 

c) As pessoas jurídicas de direito público somente responderão pelos danos dos seus 
agentes nos casos em que houver comprovação de dolo ou culpa dos mesmos. 

d) A responsabilidade civil das entidades da administração indireta que executem 
atividade econômica de natureza privada é objetiva. 

e) A Constituição Federal prevê que quem responde perante o prejudicado é a pessoa 
jurídica causadora do dano, que pode ingressar com ação regressiva contra o seu 
agente, desde que este tenha agido com dolo ou culpa.   
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DIREITO PENAL 
 
 

QUESTÃO N° 26 
 
 
Analise as assertivas abaixo a respeito do crime de redução à condição análoga à de 
escravo, e assinale, a seguir, a alternativa correta : 
 
I – Configura-se o tipo penal submeter o trabalhador a trabalhos forçados ou a jornada 
exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por 
qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou 
preposto.  
II – A pena prevista para esse crime é de reclusão, de dois a oito anos, e multa, podendo 
ser acrescida da pena correspondente à violência.  
III – Se o crime é cometido contra criança, adolescente ou gestante, a pena é aumentada 
pela metade; se o crime é praticado por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião 
ou origem, a pena é aumentada em um terço. 
IV – Incorre nas mesmas penas previstas para o crime quem cerceia o uso de qualquer 
meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. 
V – Em se tratando de crime contra a organização do trabalho, a competência para o 
julgamento do mesmo é da Justiça Federal.  
 
a) apenas as assertivas I,II e IV estão corretas; 
b) apenas as assertivas I, II, e V estão corretas; 
c) apenas as assertivas III e IV estão corretas; 
d) apenas as assertivas III e V estão corretas; 
e) apenas as assertivas I, III, IV e V estão corretas. 
 
 

QUESTÃO N° 27 
 
 
 Analise as assertivas abaixo, e assinale a alternativa correta : 
 
I – Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como 
crime, senão quando o pratica dolosamente.  
II – O crime culposo não admite tentativa.  
III – Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver 
causado dolosamente.  
IV – O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá 
diminuí-la de um sexto a um terço.  
V – Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime no curso de processo 
em que figure como réu, sendo acusado pela prática do mesmo ou de outro crime.  
 
a) apenas as assertivas I, II e IV estão corretas; 
b) apenas as assertivas I, II, III e IV estão corretas; 
c) apenas as assertivas III e IV estão corretas; 
d) apenas as assertivas III e V estão corretas; 
e) apenas as assertivas I, III, IV e V estão corretas. 
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QUESTÃO N° 28 
 
 
Pedro Dias entrou com uma reclamação trabalhista contra a empresa em que laborou, 
pedindo indenização por danos morais, sob a alegação de que sofria assédio moral por 
parte de um superior. Para servir como sua testemunha, o mesmo convidou um colega de 
trabalho que costumava presenciar o suposto agressor lhe humilhando.  Ao chegar à Vara 
do Trabalho, o preposto da empresa conversou com a testemunha convidada por Pedro 
Dias e lhe ofereceu R$ 1.000,00 (mil reais) para que o mesmo dissesse em juízo que nada 
sabia sobre os fatos que lhe fossem perguntados. A testemunha aceitou o valor que lhe foi 
oferecido. Ao ser ouvida, respondeu aos questionamentos que lhe foram feitos dizendo 
que nada sabia informar.  A instrução foi encerrada, ficando os autos conclusos para 
julgamento.  No dia seguinte, a testemunha procurou o juiz, que o ouviu e, arrependido, 
contou que havia afirmado desconhecer os fatos em razão do recebimento do valor que lhe 
foi proposto. O magistrado determinou que o Diretor de Secretaria certificasse o ocorrido 
nos autos e redigisse um termo de declaração para a testemunha assinar, concluindo, a 
seguir, o feito para julgamento. No que diz respeito à conduta confessa da testemunha, é 
correto  afirmar: 
 
a) A testemunha não pode responder por crime de falso testemunho nesse caso 

específico, pois não fez qualquer afirmação falsa sobre os fatos em relação aos quais 
foi questionada, vez que afirmou desconhecê-los. 

b) A testemunha vai responder por crime de falso testemunho e terá sua pena 
aumentada, uma vez que praticou o mesmo mediante suborno. 

c) A testemunha vai responder por crime de falso testemunho e terá sua pena atenuada, 
uma vez que se retratou perante o magistrado. 

d) A testemunha vai responder por crime de falso testemunho, não gerando qualquer 
efeito a sua retratação perante o magistrado, uma vez que o ilícito já estava 
consumado.  

e) O falso testemunho ocorrido deixou de ser punível, uma vez que a testemunha se 
retratou e declarou a verdade antes da sentença no processo.  

 
 

QUESTÃO N° 29 
 
 
Analise as assertivas abaixo, e assinale a alternativa correta , à luz da legislação pátria e 
jurisprudência sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ): 
 
I – Compete à Justiça Comum processar e julgar o crime de falsa anotação da Carteira de 
Trabalho por empresa privada.  
II – O registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) de remuneração 
abaixo da efetivamente paga ao empregado se equipara à falsificação de documento 
público, pois possibilita o pagamento a menor de férias, gratificação natalina, FGTS e 
INSS, dentre outras verbas.  
III – A retenção da CTPS do trabalhador por seu empregador constitui ilícito penal, 
podendo gerar, ainda, ressarcimentos de ordem civil ao empregado.  
IV – A retenção dolosa do salário do empregado é crime previsto na Constituição Federal, 
ficando o empregador sujeito a pena de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa. 
V – Incorre em crime de apropriação indébita previdenciária aquele que deixar de repassar 
à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal 
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ou convencional, sendo extinta a punibilidade, no entanto, se o agente espontaneamente, 
declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e 
presta as informações devidas à previdência social, na forma definida em lei ou 
regulamento, antes do início da ação fiscal. 
 
a) apenas as assertivas I, II e IV estão corretas; 
b) apenas as assertivas I, II, e V estão corretas; 
c) apenas as assertivas III e IV estão corretas; 
d) apenas as assertivas III e V estão corretas; 
e) apenas as assertivas I, III, IV e V estão corretas. 
 
 

QUESTÃO N° 30 
 
São excludentes de culpabilidade: 
 
a) A legítima defesa e a embriaguez. 
b) A legítima defesa e a desistência voluntária. 
c) O estado de necessidade e o arrependimento eficaz.  
d) O arrependimento eficaz e a legítima defesa.  
e) A obediência hierárquica e a coação moral irresistível.   
 
 

BLOCO II - PRIMEIRA PARTE  
 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
 

QUESTÃO N° 31 
 
 
Com base no regramento relativo ao processo e julgamento da Argüição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), é correto  afirmar: 
 
a) O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, 

poderá deferir pedido de medida liminar na ADPF, podendo essa consistir 
determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento de processo ou os 
efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação com 
a matéria objeto da matéria, independente da coisa julgada. 

b) Caberá ADPF, exclusivamente, quando for relevante o fundamento da controvérsia 
constitucional sobre lei ou ato normativo federal ou estadual, incluídos os anteriores à 
Constituição. 

c) Podem propor ADPF os legitimados para a Ação Declaratória de Constitucionalidade. 
d) A decisão que julgar procedente ou improcedente o pedido formulado na ADPF será 

passível de Ação Rescisória, após o seu trânsito em julgado. 
e) As entidades de classe de âmbito nacional detêm aptidão processual plena para propor 

ADPF, a exemplo do que dispõe a Constituição Federal. 
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QUESTÃO N° 32 
 
 

Acerca das Finanças Públicas e seus orçamentos, analise as assertivas abaixo e assinale, 
a seguir, a alternativa correta : 
 
I - Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao 
orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do 
Congresso Nacional, na forma do regimento comum. 
II - As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 
2,4% (dois inteiros e quatro décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no 
projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será 
destinada a ações e serviços públicos de saúde. 
III - Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que 
forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses 
daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados 
ao orçamento do exercício financeiro subsequente. 
IV – É vedada a realização de operações de créditos que excedam o montante das 
despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou 
especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. 
 
a) todas as assertivas estão corretas; 
b) apenas as assertivas I, II e III estão corretas; 
c) apenas as assertivas I, III e IV estão corretas; 
d) apenas as assertivas II, III e IV estão corretas; 
e) apenas as assertivas I e III estão corretas. 
 

 
QUESTÃO N° 33 

 
 

Considerando a regência  constitucional sobre a Ordem Econômica, indique o item 
correto : 
 
a) É possível afirmar que as empresas públicas e sociedades de economia mista poderão 

gozar de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado.  
b) Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão 

ou concorrência, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. 
c) A propriedade produtiva é insuscetível de desapropriação, desde que seu proprietário 

não possua outra. 
d) A política agrícola e fundiária será planejada e executada na forma da lei, com a 

participação efetiva do setor de produção, levando em conta, dentre outros critérios, a 
habitação para o trabalhador rural.  

e) Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma receberão títulos de 
domínio ou concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de 15 (quinze) anos. 
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QUESTÃO N° 34 
 
 

De acordo com o Art. 76 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o 
Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de 
Estado. Na condição de auxiliares do Poder Executivo, com inegáveis prerrogativas 
constitucionais, acerca dos Ministros de Estado, é incorreto  afirmar que:  
 
a) Poderão receber, por delegação do Presidente da República, atribuição consistente em 

dispor, mediante decreto, sobre extinção de funções ou cargos públicos, quando 
vagos. 

b) Serão nomeados pelo Presidente da República, escolhidos dentre brasileiros com mais 
de trinta e menos de sessenta e cinco anos, no exercício dos direitos políticos. 

c) É atribuição dos Ministros, expedir instruções para a execução das leis, decretos e 
regulamentos. 

d) Não possuem qualquer estabilidade, podendo ser exonerados a qualquer tempo, ad 
nutum, pelo Presidente da República. 

e) Uma de suas obrigações é a de apresentar ao Presidente da República relatório anual 
de sua gestão no Ministério. 

 
 

QUESTÃO N° 35 
 
 

Sobre a Ordem Social, é correto  dizer, à luz da jurisprudência majoritária do Supremo 
Tribunal Federal e da Constituição Federal: 
 
a) É possível ao Judiciário determinar medidas assecuratórias de direitos 

constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso da saúde, embora 
o Art. 196 da Constituição Federal, que consubstancia a garantia do direito à saúde, 
contenha norma que admite classificação como preceito programático. 

b) O Sistema Único de Saúde tem por competência participar na formulação e na 
implementação das políticas de controle das agressões ao meio ambiente e de 
saneamento básico, ficando, porém, as relativas às condições e aos ambientes de 
trabalho a cargo do Sistema Nacional de Inspeção do Trabalho. 

c) A proteção constitucional aos índios garante atuação de tutela do Estado e da 
sociedade, devendo ser representados, na defesa dos seus direitos e em juízo, por 
meio de fundação de âmbito nacional especialmente criada para cuidar dos seus 
interesses. 

d) Não pode o Estado impor uma religião específica diante dos princípios da liberdade de 
consciência e de crença, razão pela qual o ensino religioso é disciplina obrigatória no 
ensino fundamental devendo abordar várias religiões e, em especial, as dos grupos 
étnicos tradicionais brasileiros. 

e) Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e, embora a 
Constituição Federal não preveja dever de ajuda e amparo para os filhos maiores, o 
Supremo Tribunal Federal já assentou a recíproca em face do dever constitucional de 
solidariedade. 
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QUESTÃO N° 36 
 
 
O Poder Legislativo tem, dentre suas atribuições, a responsabilidade pela elaboração das 
leis que regulam o Estado, a conduta dos cidadãos e das organizações públicas e 
privadas. Acerca das atribuições conferidas pela Constituição Federal da República ao 
Congresso Nacional, é possível afirmar que não é  de sua competência exclusiva: 
 
a) Dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e 
demais entidades controladas pelo Poder Público federal. 

b) Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem 
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 

c) Autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País, 
quando a ausência exceder a quinze dias. 

d) Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou 
dos limites de delegação legislativa. 

e) Aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou 
suspender qualquer uma dessas medidas. 

 
 

QUESTÃO N° 37 
 
 
Analise as assertivas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta, observando o que 
dispõe o texto constitucional: 
 
I - Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição 
Federal, cabendo-lhe processar e julgar, originariamente, entre outros litígios, aquele 
envolvendo Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União.  

II - Aos Juízes Federais, compete processar e julgar as causas entre Estado estrangeiro e 
Município. 
III - Originariamente, é o Superior Tribunal de Justiça o órgão competente para processar e 
julgar os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União. 
IV - Aos Tribunais Regionais Federais, compete processar e julgar, originariamente, os 
crimes previstos em convenção internacional, quando, iniciada a execução no país, o 
resultado tenha ocorrido no estrangeiro. 
V - As ações sobre representatividade sindical entre sindicatos devem ser apreciadas pela 
Justiça Comum. 
 
a)   todas as assertivas estão corretas; 
b)   apenas as assertivas I, II, III e IV estão corretas; 
c)   apenas as assertivas I, III, IV e V estão corretas; 
d)   apenas as assertivas I, II, III e V estão corretas; 
e)   todas as assertivas estão incorretas. 
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QUESTÃO N° 38 
 
 
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 trata dos direitos e deveres 
individuais e coletivos, espécie do gênero direitos e garantias fundamentais. Invocando, 
como fundamento, o que expressamente reza a Carta Magna em seu Art. 5º, que trata do 
assunto, é correto  dizer que é assegurado aos brasileiros e estrangeiros residentes no 
país: 
 
I - O direito de propriedade. 
II - A impenhorabilidade do bem de família. 
III - Em caso de prisão, o direito à identificação dos responsáveis pela mesma ou por seu 
interrogatório policial. 
IV - O direito à aposentadoria. 
 
a) todas as assertivas estão corretas; 
b) apenas as assertivas I e III estão corretas; 
c) apenas as assertivas I, II e III estão corretas; 
d) apenas as assertivas I, III e IV estão corretas; 
e) apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
 
 

QUESTÃO N° 39 
 
 
Respeitando a unicidade sindical, na pequena cidade de OZ, foi constituído, em setembro 
de 2013, o primeiro sindicato de determinada categoria de empregados. No intuito de 
defender os interesses de seus associados, o presidente da entidade pretende ajuizar 
Mandado de Segurança, em julho de 2015, pois entende existir ato abusivo de autoridade 
pública de um direito líquido e certo do sindicato. Invocando o Art. 8º da Constituição 
Federal, que reza que “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou 
individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”, o presidente 
não pretende colher expressa autorização dos associados, ou mesmo identificá-los na 
peça de ingresso, para o manejo da via judicial eleita. Certo de que a defesa do direito não 
causará nenhum prejuízo direto ou indireto à categoria, atendendo aos objetivos sociais da 
entidade sindical, é correto  afirmar: 
 
a) Em qualquer ação proposta pelo sindicato como substituto processual, todos os 

substituídos deverão ser individualizados na petição inicial, devidamente identificados 
pelo número da Carteira de Trabalho e Previdência Social ou de qualquer documento 
de identidade, ainda que não exigível autorização expressa. 

b) A forma eleita pelo Presidente é inadequada. A restrição reside na necessária 
autorização expressa dos associados. 

c) Não é cabível, no caso em tela, o mandado de segurança, uma vez que o Sindicato 
não pode figurar na condição de substituto processual, já que, de acordo com o 
entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, apenas poderia atuar na condição de 
representante processual. 

d) Poderá impetrar o almejado mandado de segurança, nos termos noticiados, sem a 
necessidade de obter autorização específica dos associados. 

e) É possível o manejo de mandado de segurança por sindicato, na condição de 
substituto processual, entretanto, no caso em tela, por ter sido o Sindicato criado a 
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menos de dois anos, torna-se imprescindível para o ajuizamento a aprovação por 
maioria de 2/3 (dois terços) dos integrantes de assembleia devidamente convocada 
para tal fim. 

 
 

QUESTÃO N° 40 
 
 
A respeito da liberdade sindical consagrada pelo legislador constituinte, indique o item 
incorreto , considerando o disposto em texto constitucional e a jurisprudência dominante 
sobre o tema: 
 
a) Até que lei venha dispor a respeito, compete ao Ministério do Trabalho proceder ao 

registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade 
sindical.  

b) Ao dispor sobre a participação obrigatória das entidades representativas dos 
trabalhadores na negociação coletiva trabalhista, a Constituição Federal enfatizou a 
importância do sindicato como ator social na efetivação do Estado democrático de 
direito. 

c) A liberdade sindical consagrada pelo legislador constituinte é absoluta, na medida em 
que assegura a livre associação e atuação do trabalhador aposentado, sem limitar a 
sua filiação ao sindicato representativo de sua categoria na respectiva base territorial. 

d) Com a ratificação da Convenção nº 151 da Organização Internacional do Trabalho, a 
jurisprudência da Seção de Dissídios Coletivos do Tribunal Superior do Trabalho (TST) 
considerou viável a negociação coletiva trabalhista na esfera pública regida pela 
Consolidação das Leis do Trabalho, ainda que limitada. 

e) Há entendimento consolidado no TST de que a estabilidade a que alude o Art. 543, § 
3º, da Consolidação das Leis do Trabalho se limita a 7 (sete) dirigentes sindicais e igual 
número de suplentes. 

 
 

DIREITO CIVIL 
 
 

QUESTÃO N° 41 
 
 
Considerando a teoria contratual, a doutrina e jurisprudência correlatas, é correto  afirmar: 
 
a) A aplicação judicial da teoria da imprevisão implica necessariamente na redução 

quantitativa ou resolução, não podendo resultar na modificação das condições do 
contrato ante a limitação da autonomia da vontade.  

b) Se, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, uma prestação 
contratual se tornar excessivamente onerosa e com extrema vantagem para um dos 
contratantes, poderá o devedor pedir a resolução do contrato pela via judicial, devendo 
os efeitos da sentença retroagir à data do evento imprevisível que gerou o 
desequilíbrio. 

c) A legislação pode estabelecer limitações à liberdade contratual, de modo a garantir que 
não haja violação da função social do contrato e a utilização do contrato para 
imposição de cláusulas abusivas, a exemplo da impossibilidade da exclusão da 
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responsabilidade pela evicção nos casos de contratos de compra e venda sobre bens 
imóveis. 

d) Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada 
do aderente a direito resultante da natureza do negócio. 

e) É elemento essencial à forma legal nos contratos de prestação de serviços, quando 
qualquer das partes não souber ler nem escrever, a assinatura a rogo e subscrição por 
duas testemunhas. 

 
 

QUESTÃO N° 42 
 
 

Acerca dos negócios e atos jurídicos, seguindo as regras expostas no Código Civil, analise 
as assertivas abaixo e assinale, a seguir, a alternativa correta : 
 
I - É nulo o negócio jurídico, quando o motivo determinante, comum a ambas as partes, for 
ilícito. 
II - É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na 
substância e na forma. 
III - A anulabilidade de um negócio jurídico não tem efeito antes de julgada por sentença, 
nem se pronuncia de ofício; só os interessados a podem alegar, e aproveita 
exclusivamente aos que a alegarem, salvo o caso de solidariedade ou indivisibilidade. 
IV - No caso de coação, o prazo prescricional para pleitear-se a anulação do negócio 
jurídico, é de quatro anos, e conta-se do dia em que ela cessar. 
 
a) todas as assertivas estão corretas; 
b) apenas as assertivas II e III estão corretas; 
c) apenas as assertivas I, II e III estão corretas; 
d) apenas as assertivas II, III e IV estão corretas; 
e) apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
 

 
QUESTÃO N° 43 

 
 

Consoante a dinâmica da responsabilidade civil, é correto  afirmar, à luz da legislação 
pátria e da jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores: 
 
a) Ofensas indenizáveis, se possuírem mais de um autor, somente implicam 

responsabilização solidária nos casos de obrigação indivisível, pois do contrário, cada 
autor responde de forma proporcional à extensão de sua culpa. 

b) Não se configura ilícito praticado em face de direito personalíssimo do empregado, a 
mera utilização de sua imagem para fins comerciais, sem autorização, durante a 
jornada de trabalho, não se podendo falar em reparação de dano moral por tal motivo. 

c) A incapacidade é elemento excludente da responsabilidade civil própria, o que não 
limita a possibilidade de reparação perante os responsáveis legais pelo incapaz. 

d) Na hipótese de responsabilidade extracontratual, os juros de mora são devidos desde a 
data do evento danoso e não da citação.  

e) O construtor tem responsabilidade exclusivamente perante o dono da obra, devendo 
este último responder perante terceiros que, eventualmente, venham a sofrer danos 
decorrentes da execução da mesma. 
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QUESTÃO N° 44 
 
 

É correto  afirmar, a partir das disposições existentes no Código Civil sobre Obrigações: 
 
a) Extingue-se a obrigação de não fazer, sempre que se torne impossível ao devedor 

abster-se do ato que se obrigou a não praticar. 
b) O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não 

aproveitam aos outros devedores, senão até à concorrência da quantia paga ou 
relevada.  

c) É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, independente do consentimento 
do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da 
assunção, era insolvente, e o credor o ignorava.  

d) É ilícito convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas.  
e) Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal apenas se, dolosamente, deixe de 

cumprir a obrigação ou se constitua em mora. 
 

 
QUESTÃO N° 45 

 
 

Acerca das sociedades empresariais, assinale a opção correta : 
 
a) A supletividade de regência da sociedade limitada é a dinâmica da sociedade simples, 

podendo, entretanto, o contrato social prever a regência supletiva pelas normas da 
sociedade anônima. 

b) A incorporação é uma operação societária onde uma ou várias sociedades são 
absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, salvo se 
houver disposição em contrário no estatuto ou contrato social das empresas 
incorporadas. 

c) A figura do profissional liberal é excludente do conceito de empresa, razão pela qual 
não é possível a caracterização como empresário de quem exerce profissão intelectual, 
de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou 
colaboradores. 

d) Além dos débitos de natureza fiscal e trabalhista, o adquirente do estabelecimento 
responde pelos demais débitos do alienante, anteriores à transferência e regularmente 
contabilizados, consistindo a transferência em excludente de responsabilidade do 
alienante para com estes débitos. 

e) Quanto à liquidação de sociedades, respeitados os direitos dos credores preferenciais, 
pagará o liquidante as dívidas sociais proporcionalmente, com prioridade das vencidas 
a mais tempo e de maior valor. 

 
 

QUESTÃO N° 46 
 

 

Analise as assertivas abaixo e, a seguir, assinale a opção correta : 
 
 
I - O comodatário poderá reaver do comodante as despesas que teve com o uso da coisa 
emprestada. 
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II - O mútuo realizado com uma pessoa menor, com autorização prévia de quem detiver 
sua guarda, pode ser reavido do mutuário ou de seu fiador. 
III - O prestador de serviços por obra determinada pode despedir-se sem justa causa antes 
de concluída a obra, desde que pré-avise o seu tomador de serviços com antecedência de 
10 (dez) dias. 
IV - No contrato de empreitada, suspensa esta, sem justa causa, o empreiteiro responde 
por perdas e danos. 
V - O depósito é necessário, quando feito em desempenho de obrigação legal. 
 
a) apenas as assertivas I e V estão corretas; 
b) apenas as assertivas II e III estão corretas; 
c) apenas as assertivas I, III e IV estão corretas; 
d) apenas as assertivas I, III e V estão corretas; 
e) apenas a assertiva V está correta. 
 

 
DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 

 
 

QUESTÃO N° 47 
 
 
De acordo com a Lei 11.788/2008: “Estágio é ato educativo escolar supervisionado, 
desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de 
educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação 
superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos 
finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e 
adultos”.  
Sobre os direitos e deveres das pessoas envolvidas na relação de estágio, avalie as 
assertivas abaixo e assinale, a seguir, a alternativa correta : 
 
I - É obrigação da instituição de ensino, em relação aos estágios de seus educandos, exigir 
do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de 
relatório das atividades. 
II - As pessoas consideradas na lei como sendo partes cedentes de estágio, devem, dentre 
outras obrigações, enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) 
meses, relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário. 
III - É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 
(um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante 
suas férias escolares. 
IV - A parte cedente poderá inscrever o educando e contribuir em proveito deste como 
segurado facultativo do Regime Geral de Previdência Social. Caso assim proceda, está 
dispensado da obrigação de contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes 
pessoais. 
 
a) todas as assertivas estão corretas; 
b) apenas as assertivas I, II e III estão corretas; 
c) apenas as assertivas I, III e IV estão corretas; 
d) apenas as assertivas II, III e IV estão corretas; 
e) apenas as assertivas I e III estão corretas. 
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QUESTÃO N° 48 
 
 
O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado 
pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente (Art. 
131 do Estatuto da Criança e do Adolescente). Considerando as atribuições legalmente 
enumeradas ao mesmo, é incorreto dizer:  
 
a) Pode, para promover a execução de suas decisões, requisitar serviço público nas 

áreas de trabalho e segurança. 
b) Pode, para promover a execução de suas decisões, requisitar serviço público nas 

áreas de serviço social e previdência. 
c) Possui legitimidade para representar ao Ministério Público, para efeito das ações de 

perda ou suspensão do pátrio poder. 
d) Possui legitimidade para autorizar ao menor o trabalho em empresas circenses, em 

função de ginasta e outras semelhantes, desde que a representação tenha fim 
educativo ou a peça de que participe não possa ser prejudicial à sua formação moral. 

e) Possui legitimidade para assessorar o Poder Executivo local na elaboração da 
proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança 
e do adolescente. 

 
 

QUESTÃO N° 49 
 
 
Tendo como referência a preocupação social com a proteção ao trabalho do menor, é 
correto  afirmar, observando-se a legislação vigente, entendimento jurisprudencial 
predominante e doutrina acerca do tema:  
 
I - É lícito ao empregado de 17 (dezesete) anos firmar recibo pelo pagamento dos salários 
e da indenização devida em razão da rescisão do contrato de trabalho, ainda que sem 
assistência dos seus responsáveis legais.   
II - É vedada a contratação de menor de 18 (dezoito) anos para desempenho de trabalho 
doméstico. 
III - Ao empregador é vedado empregar o menor em serviço que demande o emprego de 
força muscular superior a 20 (vinte) quilos para o trabalho contínuo, ou 25 (vinte e cinco) 
quilos para o trabalho ocasional. 
IV - O empregado menor, se estudante, por ocasião de suas férias, terá direito a fazer 
coincidir com as férias escolares. 
 
a) todas as assertivas estão corretas; 
b) apenas as assertivas I, II e III estão corretas; 
c) apenas as assertivas III e IV estão corretas; 
d) apenas as assertivas II, III e IV estão corretas; 
e) apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
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QUESTÃO N° 50 
 
 
Lucilay Pedreiro, jovem nascido aos 10 de janeiro de 1999, matriculado e ainda cursando o 
ensino médio, pretende ingressar no mercado de trabalho. Dirigiu-se, no último dia 1º de 
julho de 2015, ao órgão competente para a emissão de sua Carteira de Trabalho e 
Previdência Social. Assistindo programa televisivo, deparou-se com campanha de 
incentivo à legalização de aprendizes enquanto empregados formais, frisando a 
obrigatoriedade de contratação pelas empresas. À luz da legislação vigente, é possível 
afirmar que, para a contratação de Lucilay na condição de aprendiz, o pretenso 
empregador deverá obedecer os preceitos abaixo enumerados, exceto : 
 
a) A validade do contrato de aprendizagem a ser celebrado por Lucilay pressupõe 

anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social, frequência à escola e inscrição 
em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada 
em formação técnico-profissional metódica. 

b) Uma vez contratado, seria causa para a rescisão de seu vínculo de aprendiz, a 
ausência injustificada de Lucilay à escola, que implicasse em perda do ano letivo. 

c) Certamente, a campanha televisiva mencionada na questão referia-se à 
obrigatoriedade de os estabelecimentos de qualquer natureza empregar e matricular 
nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes 
equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos 
trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem 
formação profissional. 

d) A Contribuição ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, em sendo Lucilay 
contratado na condição de aprendiz, corresponderá a dois por cento da remuneração 
paga ou devida, no mês anterior. 

e) Lucilay somente poderá prorrogar a jornada: em caso de força maior, desde que o seu 
trabalho seja imprescindível ao funcionamento do estabelecimento; e, em até mais 
duas horas, se mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, houver 
compensação de jornada dentro do limite máximo semanal. 


