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EDITAL Nº 001/2022 SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE ESTÁGIO
REMUNERADO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO

RESPOSTAS A RECURSOS QUE IMPLICARAM EM ALTERAÇÕES DE
GABARITOS

A Coordenadoria de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região
informa a alteração do gabarito das questões listadas nos quadros abaixo, conforme
parecer da banca examinadora.

Conforme item 4.3 do edital, a decisão da banca examinadora será irrecorrível, consistindo
em última instância para a apreciação de recursos.

O gabarito definitivo e as notas finais podem ser consultadas por cada candidato acessando
o ambiente virtual de prova (https://ead.trt21.jus.br/), bem como a lista de classificação
provisória publicada na página do processo seletivo.

PROVA: LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO:

Leia o quadrinho adaptado de Hagar:

Acerca de correção linguística, é correto afirmar que:

Não há problemas de uso da norma padrão nos quadrinhos.

Falta crase em “A Helga parece à minha mãe”.

Falta crase em “À Helga parece a minha mãe”.

https://ead.trt21.jus.br/
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Falta crase em “Eu também não obedecia à minha mãe”.

Falta acento em “Eu também não obedecía a minha mãe”.

DECISÃO DA BANCA EXAMINADORA:

( x ) Alteração do gabarito da questão

PARECER DA BANCA EXAMINADORA:

O quadrinho havia sido adaptado para a prova (vide imagem abaixo), porém na
realização do cadastro das questões houve um equívoco e o quadrinho foi inserido
conforme original. Assim, defere-se o recurso e a alteração de alternativa correta para
“Não há problema de uso da norma padrão nos quadrinhos”.

Imagem adaptada (não disponibilizada na prova):
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PROVA: LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO:

Assinale a alternativa na qual há forma verbal incorreta:

Quando vieres a Natal, faça uma visita!

Ao ver seu amigo ser atacado, ele interviu na discussão.

Faz dois meses desde que lhe vi pela última vez.

O funcionário foi compelido a aceitar a proposta.

Sempre provejo o necessário para meus filhos

DECISÃO DA BANCA EXAMINADORA:

( x ) Anulação da questão

PARECER DA BANCA EXAMINADORA:

Defere-se o pedido de anulação da questão, tendo em vista que há mais de uma
alternativa com forma verbal incorreta: “Quando vieres a Natal, [faz] uma visita!” e “Ao ver
seu amigo ser atacado, ele [interveio] na discussão.”
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PROVA: LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO:

“Faz cinco dias que ela está no hospital”. Nesta oração, o sujeito é:

Inexistente

Simples

Indeterminado

Elíptico

Composto

DECISÃO DA BANCA EXAMINADORA:

( x ) Anulação da questão

PARECER DA BANCA EXAMINADORA:

Realiza-se a anulação da questão, tendo em vista que, no cadastro da questão no
sistema, não foi colocado negrito na oração em destaque “faz cinco dias”, que
correspondia ao gabarito original de “sujeito inexistente”. Do modo como está, há duas
orações presentes [faz cinco dias / que ela está no hospital] e, apesar do referente “nesta”
direcionar à mais próxima, isso pode confundir o candidato.
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PROVA: NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO:

Sobre as afirmações abaixo, responda V ou F:

(   ) O Google Chat permite o envio de arquivos e imagens dentro da conversa
(   ) As mensagens do Google Ghat podem ser pesquisadas no campo “Busca” da caixa
de entrada do Gmail
(   ) É possível criar grupos no Google Chat

V,F,V

V,V,F

V,F,F

F,V,F

V,V,V

DECISÃO DA BANCA EXAMINADORA:

( x ) Alteração do gabarito da questão

PARECER DA BANCA EXAMINADORA:

O gabarito preliminar indica que a seguinte afirmação está correta: “As mensagens do
Google Chat podem ser pesquisadas no campo “Busca” da caixa de entrada do Gmail.”
No entanto, no Gmail não existe um campo chamado “Busca”. Ao invés disso, existe um
campo chamado “Pesquisar no e-mail” que, apesar do nome, pode ser utilizado para
encontrar mensagens do Google Chat.

Por essa razão, a banca examinadora define como falsa a afirmação “As mensagens do
Google Chat podem ser pesquisadas no campo “Busca” da caixa de entrada do Gmail.” e,
por isso, retifica o gabarito para que conste como correta a alternativa onde se lê “V, F, V”.
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PROVA: DIREITO DO TRABALHO

QUESTÃO:

Assinale a opção CORRETA:

A prescrição trabalhista para o ajuizamento das ações é de três anos após o
encerramento da relação de emprego.

A prescrição trienal do código civil sobre a responsabilidade civil não se aplica ao direito
do trabalho em nenhuma hipótese

A prescrição quinquenal é contada da data da dispensa do empregado.

O prazo de dois anos para o ajuizamento das demandas trabalhistas é decadencial e não
prescricional.

A prescrição intercorrente é aplicável ao direito do trabalho.

DECISÃO DA BANCA EXAMINADORA:

( x ) Alteração do gabarito da questão

PARECER DA BANCA EXAMINADORA:

Trata-se de um erro material do gabarito oficial. A resposta correta para a questão é a
alternativa que afirma ser aplicável a prescrição intercorrente ao direito do trabalho
conforme previsão expressa do art. 11-A da CLT.
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PROVA: DIREITO DO TRABALHO

QUESTÃO:

Estão incorretas as seguintes assertivas, EXCETO:

São Órgãos da Justiça do Trabalho, apenas: o Tribunal Superior do Trabalho e os
Tribunais Regionais do Trabalho.

Não se aplica ao processo do trabalho o princípio da duração razoável do processo.

A competência das Varas do Trabalho é determinada pela localidade onde o empregado,
reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido
contratado noutro local ou no estrangeiro

O Tribunal Superior do Trabalho não tem jurisdição sobre todo o território nacional.

A jurisdição trabalhista no âmbito do TRT 21 não se aplica a todos os Municípios do Rio
Grande do Norte.

DECISÃO DA BANCA EXAMINADORA:

( x ) Alteração do gabarito da questão

PARECER DA BANCA EXAMINADORA:

Trata-se de um erro material do gabarito oficial. A resposta correta para a questão é a
alternativa que afirma que “A competência das Varas do Trabalho é determinada pela
localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador,
ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro”, cuja redação encontra-se
no art. 651 da CLT.
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PROVA: DIREITO DO TRABALHO

QUESTÃO:

Sobre as Súmulas do Tribunal Superior do Trabalho em relação ao Direito do
Trabalho é CORRETO afirmar:

Empregado transferido, por ato unilateral do empregador, para local mais distante de sua
residência, não tem direito a suplemento salarial correspondente ao acréscimo da
despesa de transporte.

É indevida a remuneração do repouso semanal e dos dias feriados ao empregado
comissionista.

O empregado aposentado tem direito ao cômputo do tempo anterior à aposentadoria, se
permanecer a serviço da empresa ou a ela retornar.

A Justiça do Trabalho não é competente para apreciar reclamação de empregado que
tenha por objeto direito fundado em quadro de carreira.

É desnecessário que, ao tempo da reclamação sobre equiparação salarial, reclamante e
paradigma estejam a serviço do estabelecimento, desde que o pedido se relacione com
situação pretérita.

DECISÃO DA BANCA EXAMINADORA:

( x ) Anulação da questão

PARECER DA BANCA EXAMINADORA:

Não há resposta correta na questão.
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PROVA: DIREITO DO TRABALHO

QUESTÃO:

A respeito do gozo das férias, NÃO terá direito o empregado que, no curso do
período aquisitivo:

Tenha mais de 10 (dez) faltas não justificadas.

Permanecer em gozo de licença, com percepção de salários, por mais de 30 (trinta) dias.

Deixar de trabalhar, com percepção do salário, por mais de 30 (trinta) dias, em virtude de
paralisação parcial ou total dos serviços da empresa.

Deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 (sessenta) dias subsequentes à sua
saída.

Tiver percebido da Previdência Social prestações de acidade de trabalho ou de
auxílio-doença por mais de 6 (seis) meses, embora descontínuos.

DECISÃO DA BANCA EXAMINADORA:

( x ) Anulação da questão

PARECER DA BANCA EXAMINADORA:

Não há resposta correta na questão.
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PROVA: DIREITO DO TRABALHO

QUESTÃO:

Sobre a duração da jornada de trabalho é CORRETO afirmar, EXCETO:

Jornada de trabalho deve ser entendida como o número de horas diárias de trabalho, ou
seja, toda a soma de horas de trabalho em um dia. Já a Duração do trabalho
normalmente não é usada para se referir a horas diárias trabalhadas, e sim à quantidade
de horas de trabalho semanal, mensal ou anual.

É válida, em caráter excepcional, a jornada de doze horas de trabalho por trinta dias e
seis de descanso, prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo
de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, assegurada a remuneração em dobro dos
feriados trabalhados.

A hora in itinere continua a ser considerada como hora trabalhada e, portanto, computada
na jornada de trabalho.

A Constituição da República em seu artigo 7º, inciso XII, inclui, entre os direitos dos
trabalhadores, a duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta
e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada,
mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.

O adicional mínimo para horas extras normais é de 50% sobre a hora normal.

DECISÃO DA BANCA EXAMINADORA:

( x ) Alteração do gabarito da questão

PARECER DA BANCA EXAMINADORA:

Considerando a nova redação do art. 59-A da CLT existem duas respostas corretas para
a questão, devendo ser admitidas como corretas as alternativas:

“É válida, em caráter excepcional, a jornada de doze horas de trabalho por trinta dias e
seis de descanso, prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo
de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, assegurada a remuneração em dobro dos
feriados trabalhados”.

“A hora in itinere continua a ser considerada como hora trabalhada e, portanto,
computada na jornada de trabalho”.
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PROVA: DIREITO DO TRABALHO

QUESTÃO:

Sobre o intervalo intra e interjornada é CORRETO afirmar, EXCETO:

Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a
concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1
(uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder
de 2 (duas) horas.

A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e
alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de natureza
indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento)
sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho.

O intervalo expresso no caput poderá ser reduzido e/ou fracionado, e aquele estabelecido
no § 1o do art. 71 poderá ser fracionado, quando compreendidos entre o término da
primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada, ante a natureza do serviço e
em virtude das condições especiais de trabalho a que são submetidos estritamente os
motoristas, cobradores, fiscalização de campo e afins nos serviços de operação de
veículos rodoviários, empregados no setor de transporte coletivo de passageiros, mantida
a remuneração e concedidos intervalos para descanso menores ao final de cada viagem

Nos serviços permanentes de mecanografia (datilografia, escrituração ou cálculo), a cada
período de 90 (noventa) minutos de trabalho consecutivo corresponderá um repouso de
10 (dez) minutos não deduzidos da duração normal de trabalho.

Entre 2 (duas) jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 (onze) horas
consecutivas para descanso.

DECISÃO DA BANCA EXAMINADORA:

( x ) Alteração do gabarito da questão

PARECER DA BANCA EXAMINADORA:

Houve erro material do gabarito oficial, pois a resposta correta para a questão é a
alternativa: “O intervalo expresso no caput poderá ser reduzido e/ou fracionado, e aquele
estabelecido no § 1º do art. 71 poderá ser fracionado, quando compreendidos entre o
término da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada, ante a natureza
do serviço e em virtude das condições especiais de trabalho a que são submetidos
estritamente os motoristas, cobradores, fiscalização de campo e afins nos serviços de
operação de veículos rodoviários, empregados no setor de transporte coletivo de
passageiros, mantida a remuneração e concedidos intervalos para descanso menores ao
final de cada viagem.” Uma vez que a hipótese trazida, nos termos do art. 71, §5º da CLT
exige que a medida seja tomada por meio de ajuste coletivo, o que não consta na
redação da alternativa, tornando-a errada.
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PROVA: DIREITO DO TRABALHO

QUESTÃO:

Sobre a competência material da Justiça do Trabalho é INCORRETO afirmar:

Não compete à Justiça do Trabalho a execução de honorários advocatícios contratuais ou
sucumbenciais, ainda que decorrente de processo trabalhista.

Nas demandas que envolvem a relação de consumo não há que se falar em competência
da Justiça do Trabalho

Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre
trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes de direito público externo e da
administração pública direta e indireta dos Municípios, do Distrito Federal, dos Estados e
da União, e, na forma da lei, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho,
bem como os litígios que tenham origem no cumprimento de suas próprias sentenças,
inclusive coletivas.

Não é da competência da Justiça do Trabalho as demandas que envolvam discussões
relativas à fase pré-contratual.

Compete à Justiça do Trabalho as lides decorrentes de acidente de trabalho.

DECISÃO DA BANCA EXAMINADORA:

( x ) Alteração do gabarito da questão

PARECER DA BANCA EXAMINADORA:

Trata-se de erro material do gabarito oficial, sendo alterado o gabarito para constar como
resposta correta a alternativa “Não é da competência da Justiça do Trabalho as
demandas que envolvam discussões relativas à fase pré-contratual”, pois as demandas
pré-contratuais são de competência da Justiça do Trabalho, conforme jurisprudência
majoritária.
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PROVA: DIREITO DO TRABALHO

QUESTÃO:

Indique a afirmação INCORRETA

Os princípios no Direito do Trabalho tem uma tríplice função, sendo informativa, normativa
e interpretativa.

O princípio in dubio pro operario não tem aplicação no direito do trabalho, mas apenas no
processo do trabalho.

O princípio da condição mais benéfica trabalha com a manutenção de situação
anteriormente reconhecida seja respeitada, desde que coloque o trabalhador em situação
mais favorável.

O princípio da irrenunciabilidade não se opõe a possibilidade de transação no curso do
processo trabalho, pois se trata de princípio de direito material.

O princípio da continuidade da relação de emprego guarda consonância direta com a
lógica do contrato por prazo indeterminado como regra geral dos contratos trabalhistas.

DECISÃO DA BANCA EXAMINADORA:

( x ) Alteração do gabarito da questão

PARECER DA BANCA EXAMINADORA:

Trata-se de um erro material do gabarito oficial. A resposta correta para a questão é a
alternativa “O princípio in dubio operario não tem aplicação no direito do trabalho, mas
apenas no processo do trabalho.”



14

PROVA: DIREITO DO TRABALHO

QUESTÃO:

Sobre terceirização de mão de obra é CORRETO afirmar de acordo com a doutrina, a lei
e a jurisprudência do TST:

a) Terceirização é a contratação de serviços por meio de empresa, intermediária
(interposta) entre o tomador de serviços e a mão-de-obra, mediante contrato de prestação
de serviços. A relação de emprego não se faz entre o trabalhador e a empresa prestadora
de serviços, mas sim diretamente com o contratante (tomador) destes.

b) A responsabilidade trabalhista da empresa tomadora de serviços em face dos créditos
devidos pela empresa prestadora de serviços é em regra subsidiária.

c) É proibida a contratação de trabalho temporário para a substituição de trabalhadores
em greve, em qualquer hipótese.

d) O contrato de trabalho temporário, com relação ao mesmo empregador, não poderá
exceder ao prazo de cento e oitenta dias (seis meses), consecutivos ou não, podendo ser
estendido por mais 90 dias, consecutivos ou não.

e) Os serviços contratados somente poderão ser executados nas instalações físicas da
empresa contratante ou em outro local, de comum acordo entre as partes.

DECISÃO DA BANCA EXAMINADORA:

( x ) Alteração do gabarito da questão

PARECER DA BANCA EXAMINADORA:

Trata-se de erro material do gabarito oficial. A resposta correta para a questão é a
alternativa é “A responsabilidade trabalhista da empresa tomadora de serviços em face
dos créditos devidos pela empresa prestadora de serviços é em regra subsidiária.”

Natal, 20 de maio de 2022

Coordenadoria de Gestão de Pessoas


