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Texto 1
A nova ordem ecológica
Ao instituir a natureza em pessoa jurídica, a
ecologia profunda consegue realmente, quando é
rigorosa, fazer do universo material, da biosfera ou do
cosmo, um modelo ético a ser imitado pelos homens.
Como se a ordem do mundo fosse boa em si mesma,
emanando toda a corrupção do mundo, portanto da
vaidosa e poluente espécie humana.
[...] No entanto, a sacralização da natureza é
intrinsecamente
insustentável.
A
semelhança
daqueles fanáticos, hostis a toda intervenção médica
que eles supõem ser contrária às intervenções
divinas,
os
ecologistas
profundos
ocultam
alegremente tudo que é detestável. Desta só retêm o
que é harmonia, paz e beleza. É nessa que alguns
desclassificam facilmente a categoria dos “nocivos”,
considerando
que
tal
noção,
inteiramente
antropocentrista, é um absurdo. Inspirando-se na
teologia, eles supõem que a natureza é não só o Ser
supremo, mas também [...] a entidade perfeita que
seria sacrílego pretender modificar ou melhorar.
Uma pergunta simples, como explicar então os
vírus, as epidemias, os sismos e tudo o mais que tem,
com toda razão, o nome de catástrofe natural?
Alguém dirá que são úteis? Mas, para quê e a quem?
Alguém julgará que possuem as mesmas
legitimidades que nós para perseverar em seu ser?
Por que não, nesse caso, um direito do ciclone a
devastar, dos abalos sísmicos a engolir, dos micróbios
a inocular enfermidades? A menos que se adote uma
atitude anti-intervencionista em todos os pontos e em
todas as circunstâncias, é necessário que se resolva
admitir o fato de a natureza, como um todo, não ser
‘boa em si’, mas conter tanto o melhor quanto o pior.
Em relação a quem, perguntar-se-á? Ao homem, é
claro, que continua sendo, até prova em contrário, o
único ser suscetível de enunciar juízos de valor e de,
como diz a sabedoria das nações, separar o trigo do
joio.
(FERRY, Luc, A nova ordem ecológica, p. 173, 174)
Texto para as questões de 1 a 10
Questão 01
Considere as alternativas abaixo:
I – Percebe-se ser o texto de natureza filosófica por
conter questionamentos relacionados à existência dos
seres.
II – O texto é informativo porque conduz o ser humano
à ampliação do conhecimento mediante assuntos nele
inseridos.

III – As perguntas, no texto, introduzidas, constituem
um artifício da retórica a fim de prender o leitor ou
ouvinte.
IV – Há, no texto, uma crítica sutil à maneira como a
natureza está sendo enfocada na atualidade.
V – A natureza segundo o texto, não oferece ao
homem apenas benesses ao ser humano.
Quais as alternativas corretas?
a)
b)
c)
d)
e)

I, II, III e V, apenas.
Apenas I, III, IV e V.
II, III, IV e V somente.
Nenhuma.
Todas.

Questão 02
Identifique a única alternativa não condizente com o
texto.
a) Existe uma comparação entre o ser humano e a
natureza em que esta é posta no mesmo nível
daquele com vícios e virtudes descobertos depois.
b) Em instituindo a natureza como pessoa jurídica,
deduz-se que ela possui os mesmos direitos que o
homem.
c) O texto insere a ideia de que apenas o homem
possui critério de valor.
d) O enfoque textual faz da natureza um ser em uma
escala de valor inferior ao homem, por este possuir
mais qualidades boas, complementadas pelo
raciocínio.
e) Há no texto diversos aspectos sobre a natureza
que lhes são pertinentes, inclusive características
nocivas.
Questão 03
Apenas não se pode inferir do texto que:
a) Ele possui coesão, marcada por elementos
relacionais de variados valores.
b) A variedade linguística é a formal, no entanto, falta,
ao contexto, argumentação e informatividade.
c) Embora seja um texto com características
informativas, há termos empregados conotativamente.
d) Apesar de a natureza estar por assim dizer
deificada, o homem continua sendo superior a ela.
e) É bem construído, possuindo progressão temática,
coerência e conduz o leitor a uma conclusão.
Questão 04
Este parágrafo para as questões de 4 a 7.
“[...] No entanto, a sacralização da natureza é
intrinsecamente
insustentável.
A
semelhança
daqueles fanáticos, hostis a toda intervenção médica
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que eles supõem ser contrária às intervenções
divinas,
os
ecologistas
profundos,
ocultam
alegremente tudo que é detestável. Desta só retêm o
que é harmonia, paz e beleza. É nessa que alguns
desclassificam facilmente a categoria dos ‘nocivos’,
considerando que tal noção,
inteiramente
antropocentrista , é um absurdo, inspirando-se a na
teologia, ela abre, eles supõem que a natureza é não
só o Ser Superior, mas também[...] a entidade
perfeita que seria sacrílego pretender modificar ou
melhorar”.
Observe as alternativas abaixo.
I – Este parágrafo é unido ao primeiro por um
elemento vocabular indicativo de oposição.
II – No parágrafo em enfoque, há termos indicativos
de ação e de estado regulares e irregulares.
III – Existe predominância de nomes que não
possuem existência independente.
IV – “Ecologistas” possui a mesma classificação
morfológica do termo destacado na oração:” Há
indivíduos tão egoístas que se assemelham a seres
irracionais.”
V- Se escrevêssemos “...toda a intervenção médica...”
o sentido não seria alterado.
Estão corretas apenas as alternativas:
a)
b)
c)
d)
e)

I, III e V.
II, III e IV.
II, III e V.
I, II e III.
I, IV e V.

Questão 05
Sobre o parágrafo em enfoque, todas as questões se
encontram sem falhas, exceto:
a) Em “é nessa...” , a palavra destacada se encontra
mal empregada, uma vez que deveria estar escrito
“é nesta”, pela mesma razão de “desta” no
período anterior.
b) Caso trocássemos a expressão ’no entanto’ por
“’entretanto, não haveria mudança de sentido.
c) Existem formas verbais que indicam ações como
certas, mas há uma forma que indica uma
possibilidade futura em um passado.
d) “Dos nocivos” o termo em destaque possui classe
gramatical e sentido diversos na expressão
“insetos nocivos”.
e) Em “Desta”, “dessa”, “o que” os termos
destacados pertencem a uma mesma classe
gramatical.

Questão 06
“...mas também[...]” a entidade perfeita que seria
sacrílego pretender...”
A única alternativa com falha em relação ao excerto é:
a) Há palavras que possuem o valor relacional de
adição.
b) Existe uma forma nominal que representa uma
oração.
c) Caso modificássemos a forma verbal “pretender”
para “se pretendermos” além de estar correto, o
sentido seria idêntico.
d) O “quê” do excerto é uma forma pronominal que
sempre se relaciona com um termo antecedente.
e) “Ser supremo” possui, no excerto, sentido similar a
“entidade perfeita”.
Questão 07
“...contrária às intervenções divinas”, o sinal indicativo
de crase está empregado de modo correto. Observe
os períodos abaixo quanto a tal aspecto, para
responder a esta questão.
I – Todas “às vezes” que pensares em Deus faze uma
prece pela vida que lhe foi presenteada.
II – Naquele restaurante grã-fino só servem pratos à
carbonara.
III – Não fique à distância, aproxime-se das pessoas
que lhe poderão propiciar momentos agradáveis.
IV – Chegou a casa cansado, por isso resolveu
entregar-se logo aos braços de Morfeu.
V – Quando o navio chegou a terra, já se fazia escuro,
pois chegou às 23 horas.
As alternativas sem falha estão no item:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I, II e V.
Somente II, IV e V.
I, IV e V apenas.
II e III somente.
I e V apenas.

Questão 08
“Ao homem, é claro, que continua sendo, até prova
em contrário, o único ser suscetível de enunciar juízos
de valor e de como diz a sabedoria das nações,
separar o trigo do joio.”
Em relação ao excerto, existe uma alternativa em
desacordo, identifique-a.
a) A ordem das palavras empregada, no excerto, é a
inversa.
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b) Há termos empregados enfaticamente, a fim de
chamar a atenção do leitor.
c) “como diz” caso trocássemos “como” por
“conforme”, o sentido continuaria o mesmo.
d) As formas verbais existentes são todas nominais.
e) Existe um termo caracterizador que é invariável em
gênero.
Questão 09
Esta questão se refere ao texto em análise.
I – “Espécie humana” a palavra em destaque é
acentuada pela mesma razão do termo, em negrito,
da expressão “em contrário”.
II – Há apenas palavras oxítonas e paroxítonas
acentuadas graficamente.
III – Há sinal de pontuação empregado
incorretamente.
IV – Existem adjetivos no grau superlativo relativo.
V – Há locução indicativa de condição.
Estão corretas apenas as alternativas:
a)
b)
c)
d)
e)

I, IV e V.
I, III e IV.
III, IV e V.
II, IV e V.
I, III e V.

Questão 10
“...a quem, perguntar-se-á?” O pronome pessoal átono
está, no caso, empregado corretamente. Identifique a
alternativa em que o pronome, de acordo com a língua
formal, deveria ter sido posto na mesma posição.
a) Todos deveríamos unir-nos em torno do ideal de
paz e de progresso.
b) Calarei-me porque o momento o exige, a fim de
evitar celeumas.
c) Nunca te arrependas do bem realizado em prol do
outro.
d) Em se tratando de amor, você é um exemplo de
dedicação e de afeto.
e) Quando vierem falar-te de alguém, fecha teus
ouvidos a esses mexericos que transcendem a
verdadeira caridade.

dos animais e único senhor da natureza, o ser
humano passou a explorá-los impiedosamente. E,
negando seu próprio caráter de ser vivente, vem
contribuindo para si um mundo altamente urbanizado
e tecnologizado, cada vez mais artificial e separado da
natureza.
Nem sempre foi assim. A relação dos seres
humanos com a natureza e o universo era distinta no
passado. Predominavam a percepção de que as
pessoas são parte da natureza e a noção de que a
razão humana constitui apenas uma expressão da
racionalidade universal.
Como analisou o historiador da ciência estadounidense Morris Bergman (1944), antes da revolução
científica, ocorrida a partir do século XVI, as pessoas
viviam em um “mundo encantado”, onde pedras,
árvores e rios eram vistos como portadores e
doadores de vida. E elas se sentiam em casa nesse
mundo maravilhoso e ordenado (o cosmos). Assim,
cada uma participava diretamente da trama da vida.
Seu destino pessoal estava ligado ao cosmos, e essa
inter-relação conferia sentido à vida de todos. Havia,
enfim, entre o ser humano e a natureza uma
integração psíquica que há muito deixou de existir.
Com o “progressivo desencantamento” do mundo,
vinculado à mentalidade científica vigente – de
separação radical entre observador e objeto
observado – o ser humano tornou-se um estranho na
natureza: se não sou minhas experiências e minhas
conclusões sobre o mundo, não faço parte deste
mundo (cf. Berman, The reenchantment of the world).
A reação a essa visão de mundo, que coloca o ser
humano como centro de todas as coisas e de todos os
interesses
(antropocentrismo)
–
tachada
de
reducionista por seus críticos –, tem ocorrido dentro e
fora da ciência. Ela se expressa tanto em movimentos
ecologistas, socioambientais e de defesa dos direitos
dos animais como em algumas das novas abordagens
da ciência nas últimas décadas (mais holistas).
(adaptado)
(COTRIM, Gilberto, FERNANDES, Mirna, Filosofar.
Ed. Saraiva, 2012.
As questões de 11 a 17 dizem respeito ao texto
acima.
Questão 11
Comparando os textos 1 e 2 não se pode deduzir que:

Texto 2
Separação da natureza
O que parecia ser uma vantagem tornou-se um
problema: a capacidade humana de criar um mundo
novo para si foi levada às últimas consequências nos
últimos séculos, culminando na crise ecológica atual,
que ameaça a sobrevivência do planeta e da própria
espécie humana. Considerando-se superior ao resto

a) Ambos os textos possuem uma ideia central ligada
ao homem e à natureza, embora com enfoque
diverso.
b) Tanto no texto 1 quanto no texto 2 existe
objetividade na explanação das ideias e ainda
argumentação.
c) No texto 2, a natureza possui 2(dois) aspectos,
uma vez que já houve um período harmônico entre
o homem e a natureza.
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d) Constata-se, no texto 1, a supremacia da natureza
em sua relação com o ser humano.
e) O ser humano, visando à criação de um mundo
melhor, terminou agredindo a natureza.
Questão 12
Analise as assertivas abaixo, marcando em seguida a
única alternativa correta.
a) Nos últimos séculos, a natureza continua sendo
tratada de modo idêntico.
b) Existem palavras empregadas em sentido
conotativo e denotativo, havendo predominância
daquele.
c) O texto em análise é predominantemente narrativo
por tratar-se de uma crônica.
d) Existem
vírgulas
obrigatórias,
separando
subordinadas reduzidas e desenvolvidas.
e) Os travessões utilizados são indicativos de
explicação e poderiam ser substituídos apenas por
vírgulas, sem haver alteração de sentido.
Questão 13
Considere as alternativas abaixo:
I – Se o termo “um problema” fosse posto no plural, o
verbo, obrigatoriamente, iria também para o plural.
II – Em “Predominavam a percepção...”, o verbo, em
destaque, poderia estar no singular sem haver
agressão à língua formal.
III – “...da ciência estado-unidense”, pondo-se no
plural, de acordo com a variedade formal da língua
ficará ”das ciências estados-unidenses”.
IV – Em “ o que parecia ser...tornou-se...”, os verbos
possuem a mesma regência.
V – Se a perífrase verbal “eram vistos” fosse
modificada para “viam-se”, não haveria mudança de
sentido.
Estão corretas apenas:
a) I, II, IV e V.
b) II, III e V.
c) I, III e IV.
d) II, III, IV e V.
e) II, III e IV.
Questão 14
As questões de 14 a 16 se referem ao terceiro
parágrafo do texto 2.

acordo com a língua formal, poder-se-á empregar o
pronome enclítico.
c) Existem formas verbais indicativas de tempo
passado completo e incompleto.
d) Há palavra com valor relacional de conclusão.
e) O emprego do hífen em “inter-relação” encontra-se
em desacordo com a nova reforma ortográfica.
Questão 15
Analise os itens abaixo a fim de responder a esta
questão.
I – Existem orações dependentes e independentes,
porque
possuem
respectivamente
elementos
conectores coordenados e subordinados.
II – Em “Seu destino pessoal” o elemento determinado
“Seu” refere-se à “ trama da vida”.
Há apenas uma alternativa correta, assinale-a:
a) Ambas as afirmações estão corretas.
b) Apenas a afirmação II está totalmente correta.
c) A afirmação da alternativa I está correta, mas a
justificativa está errada.
d) A afirmação da alternativa II está correta, porém a
justificativa está errada.
e) A alternativa I se encontra totalmente correta.
Questão 16
Em “...conferir sentido à vida de todos.”, o acento
indicativo de crase se encontra de acordo com a
variedade formal da língua. Indique abaixo a única
alternativa em que isso não ocorre.
a) Quando nos dirigimos àquele recinto, ficamos
extasiados com sua beleza, devido a tranquilidade
que dele emanava.
b) Saíram às dezesseis horas, o sol ainda lançava
seus raios sobre a terra, mas, de repente, a
atmosfera se transformou devido à gritaria da
multidão.
c) À medida que o tempo passa, sentimos a presença
da eternidade dentro de nós, que teima em alertarnos para ficarmos presos ao presente.
d) Todos visam à paz, no entanto, poucos sabem
conviver com ela, uma vez que ela fica bem perto
do amor e da caridade.
e) Caminhávamos a pé, à tardinha, pela orla
marítima. De repente, pareceu-nos ouvir uma
celestial música que nos levou a sonhar.
Questão 17

Todas as assertivas estão sem falha, exceto:
a) As 2 (duas) ocorrências de “como” possuem
relações semânticas diferentes.
b) Em “E elas se sentiam...” sem haver falha de

Este parágrafo servirá de base para as questões 17 e
18.
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“A reação a essa visão de mundo, que coloca o ser
humano como dentro de todas as coisas e de todos os
interesses
(antropocentrismo)
–
tachada
de
reducionista por seus críticos – tem ocorrido dentro e
fora da ciência. Ela se expressa tanto em movimentos
ecologistas, socioambientais e de defesa dos direitos
dos animais como em algumas das novas abordagens
da ciência nas últimas décadas (mais holistas).
(adaptado)
Identifique a única assertiva correta.
a) Em “..., que coloca...” caso a vírgula fosse
eliminada, o sentido continuaria o mesmo.
b) Os travessões poderiam ser substituídos apenas
por vírgulas.
c) Substituindo-se “tem ocorrido” por “ocorreu”, a
forma verbal simples continuaria com o mesmo
sentido.
d) O termo “reducionista”, no contexto, representa um
ser e não uma característica.
e) Existem elementos que indicam apenas causa.
Questão 18
Em “todas as coisas e de todos os interesses”, o
emprego do artigo se encontra correto, assinale a
alternativa em que isso não ocorre.
a) Ontem, todos os amigos se reuniram a fim de
comemorar a vitória do time.
b) Todas as três virtudes são úteis à existência dos
homens: fé, esperança e caridade.
c) Todo homem poderá vencer se investir em seu
caráter, em sua força de vontade.
d) O emprego do “artigo” antes de todos é
obrigatório, uma vez que os nomes se encontram
no plural.
e) Pensávamos
conhecer
todos
casos
de
concordância, porém esse pensar era errado.
Questão 19
“Qual de nós seremos capaz de denunciar uma
irregularidade cometida contra a natureza, quando se
trata de um ser irracional ou de um vegetal? Muitos de
nós se crêem plenos de virtudes e censuram os
outros, mas a sua prática, informam almas superiores
que implica, sobretudo, na humildade. os seres
privilegiados. Deveríamos preferir assistir a natureza
como um ser vivo, com seus aspectos bastantes belos
a nossos olhos, respeitando-a, a agredi-la. Esta seria
talvez a única maneira de resgatar vários males que a
ela, causamos.”
Este parágrafo servirá de embasamento para as
questões 19 e 20.

Quanto à concordância, à regência e à acentuação
gráfica, identifique a única alternativa correta.
a) O texto, quanto à ortografia, não possui nenhuma
falha.
b) Quanto à concordância existe somente uma falha.
c) Se puséssemos “será” corrigiríamos a falha de
concordância deste verbo no excerto.
d) O verbo “implicar” está de acordo com a língua
formal.
e) Quanto à colocação pronominal o excerto se
encontra com erro.
Questão 20
Observe a regência dos verbos “assistir e preferir” no
excerto e nas assertivas abaixo para responder a esta
questão.
I – Algumas pessoas não gostam de assistir em
cidades interioranas.
II – Não nos assiste julgar ninguém, pois somos seres
falhos, cheios de defeitos e somente, ao Ser Superior,
é-lhe atribuída tal função.
III- Aquele cidadão vivia jogando polo, dizia ele que
preferia mais esse esporte por ser mais emocionante
que tênis.
IV – Ontem, fomos ao teatro e assistimos a uma peça
maravilhosa, uma comédia de Martins Pena, do
século XIX, mas deliciosa.
V – Todos os médicos deveriam ser mais
responsáveis com seus pacientes, assistindo-os com
presteza, em assim fazendo, estariam respeitando o
juramento que fizeram a Hipócrates.
Estão corretas somente as assertivas:
a) I, III, IV e V.
b) I, II, IV e V.
c) I, III e V.
d) II, III, e IV.
e) II, III e V.
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PROVA: DIREITO

Trabalho, todas as alternativas a seguir estão
corretas, exceto:

DIREITO DO TRABALHO
Questão 21
Cada sistema normativo é caracterizado por um
conjunto próprio de regras e de princípios. No direito
do trabalho, não é diferente, os princípios ocupam
espaço central, informando uma lógica protecionista.
Partindo dessa ideia, e de que a principiologia do
direito laboral protege o trabalhador contra suas
próprias fraquezas, dentre os princípios abaixo, qual o
único que NÃO pertence diretamente ao direito do
trabalho:
a)
b)
c)
d)
e)

princípio da proteção;
princípio da razoabilidade;
princípio da boa fé;
princípio da proporcionalidade;
princípio da primazia da realidade.

Questão 22
É absolutamente natural que pessoas, coisas ou fatos
se sucedem com o objetivo de manter o eterno ciclo
da vida. É muito comum que negócio iniciado por um
empreendedor seja assumido por outro e que este,
mais uma vez, o repasse. Essa opção, entretanto, não
afetam os direitos dos empregados contratados.
Diante da matéria sucessão empresarial, aponte qual
situação NÃO caracteriza responsabilidade do
adquirente pelos direitos trabalhistas anteriores à
sucessão empresarial realizada:
a) Arrematante sócio da sociedade falida
sucedida;
b) Parente, em linha reta ou colateral até o
quarto grau, consanguíneo ou afim, do
recuperando ou falido da sociedade sucedida;
c) Em caso de criação de novo município, por
desmembramento, cada uma das novas
entidades
que
figuram
como
novo
empregador;
d) Do banco sucessor, em razão da transferência
dos ativos, de agências, de direitos e deveres
contratuais do banco sucedido;
e) Adquirente cuja aquisição seja resultado de
alienação judicial de processo de falência ou
recuperação judicial.
Questão 23
Segundo o art. 7º, XIII, da Constituição Federal, é
direito do trabalhador urbano ou rural, além de outros
(criados por lei ou por contrato) que visem à melhoria
de sua condição social, “duração do trabalho normal
não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro
semanais”. No tocante a matéria Duração do

a) Em regra o tempo despendido pelo
empregado
no
trajeto
residência/trabalho/residência, por qualquer
meio de transporte, não é computado como
jornada de trabalho;
b) O tempo despendido pelo empregado, em
condução fornecida pelo empregador, até o
local de trabalho de difícil acesso, ou não
servido por transporte público regular, e para
o seu retorno, não é computável na jornada
de trabalho;
c) A prontidão caracteriza-se pela circunstância
de o empregado permanecer, fora de seu
horário
habitual
de
trabalho,
nas
dependências do empregador ou em local por
ele determinado, aguardando ordens de
serviço;
d) O sobreaviso restará caracterizado pelo fato
de o empregado permanecer, fora de seu
horário habitual de trabalho, em sua
residência
ou
qualquer
outro
lugar,
aguardando, a qualquer momento, um
chamado para o serviço;
e) Aquele que está em sobreaviso é
remunerado, independentemente de ser
chamado para o serviço efetivo, pelas horas
de expectativa em sua residência ou onde ele
bem entenda estar, à razão de 1/3 do salário
normal.
Questão 24
O contrato de trabalho tem natureza contratual, pois
não deixa de ser um ajuste de vontades entre as
partes. Empregado e empregador fazem a
contratação por liberalidade e não por obrigação legal.
Diante desta conceituação, a seguir qual o único
requisito que NÃO faz parte do contrato de trabalho?
a)
b)
c)
d)
e)

onerosidade;
pessoalidade;
exclusividade;
habitualidade;
alteridade.

Questão 25
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi
criado pela Lei nº 5.107/66. É um depósito bancário
destinado a formar uma poupança para o trabalhador,
que poderá ser sacada nas hipóteses previstas na lei,
sendo assim, será possível o seu saque, EXCETO:
a) quando o trabalhador tiver idade igual ou
superior a 60 anos;
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b) despedida sem justa causa por parte do
empregador;
c) extinção total da empresa;
d) aposentadoria concedida pela Previdência
Social;
e) pagamento de parte das prestações
decorrentes do financiamento habitacional
concedido no âmbito do Sistema Financeiro
da Habitação, desde que observado as
restrições legais.

c) Apenas as alternativas IV, V e VI estão
corretas;
d) Apenas as alternativas I, II, III e V estão
corretas;
e) Todas as alternativas estão corretas.
Questão 28
Com base nas nulidades do processo do trabalho,
assinale a alternativa correta, de acordo com a
situação correspondente às hipóteses abaixo:

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO
Questão 26
Com relação aos prazos processuais, responda a
alternativa correta:
a) Inexistindo prazo determinado em lei, a prática
dos atos processuais deve ser feita em 10
dias;
b) No recesso forense, não são praticados
quaisquer atos processuais;
c) Os prazos processuais são contínuos,
correndo ininterruptamente, entretanto, podem
ser prorrogados por tempo estritamente
necessário pelo juiz ou tribunal, ou em
decorrência de força maior, desde que
comprovada;
d) Os
prazos
peremptórios
são
prazos
prorrogáveis, que podem ser alterados pelas
partes, como ocorre com o prazo para falar
sobre o laudo pericial;
e) Os prazos judiciais são os estabelecidos pela
lei, como por exemplo, o prazo de oito dias
para recorrer.

Questão 27
A regra geral é a de que a comunicação dos atos
processuais no processo do trabalho seja feita pelos
correios, assim os requisitos essenciais das cartas: de
ordem, rogatória e precatória, são:
I) a indicação dos juízes de origem e de cumprimento
do ato;
II) o inteiro teor da petição, do despacho judicial e do
instrumento do mandato conferido ao advogado;
III) a menção do ato processual que lhe constitui o
objeto;
IV) o comprovante do recolhimento das custas,
quando necessário;
V) deve constar na carta o prazo em que esta deva
ser cumprida;
VI) o encerramento com a assinatura do juiz.
a) Apenas uma alternativa está incorreta;
b) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas;

I) Sentença assinada por um oficial de justiça;
II) A parte não está devidamente representada,
assistida ou autorizada;
III) A penhora realizada em bens que só devem ser
penhorados à falta de outros;
IV) As folhas dos autos não foram numeradas e
rubricadas;
V) Demanda apreciada por juízo incompetente.
a) nulidade
absoluta;
nulidade
relativa;
anulabilidade; irregularidade; inexistência;
b) inexistência; nulidade relativa; anulabilidade;
irregularidade; nulidade absoluta;
c) nulidade absoluta; anulabilidade; nulidade
relativa; inexistência; anulabilidade;
d) inexistência; anulabilidade; nulidade relativa;
irregularidade; nulidade absoluta;
e) nulidade relativa; inexistência; anulabilidade;
irregularidade; nulidade absoluta.

Questão 29
A Lei nº 9.957/2000 que acrescentou os arts. 852-A a
852-I à CLT objetivou, com o procedimento
sumaríssimo, dar maior celeridade a processos
trabalhistas. Diante desta previsão legal, assinale a
alternativa INCORRETA:
a) Os dissídios individuais cujo valor não exceda
a quarenta vezes o salário mínimo vigente
ficam
submetidos
ao
procedimento
sumaríssimo;
b) O Código de Processo Civil divide o
procedimento sumário em relação a
determinadas matérias e ao valor da causa.
No processo do trabalho, o procedimento
sumaríssimo envolve apenas o valor dado à
causa;
c) Para efeito do cálculo do valor da causa,
deve-se observar o salário mínimo da data do
ajuizamento da reclamação e não da data da
realização da audiência;
d) Estão excluídas do procedimento sumaríssimo
as demandas em que é parte a Administração
Pública direta, indireta, autárquica e
fundacional;
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e) Nas
reclamações
enquadradas
no
procedimento sumaríssimo, o pedido deve ser
certo ou determinado e indicará o valor
correspondente.
Questão 30
No processo do trabalho, como no processo civil,
prevalece o livre convencimento na apreciação da
prova, ou o princípio da persuasão racional da prova,
consubstanciada no art. 131 do Código de Processo
Civil. Com relação às provas no processo do trabalho,
responda as assertivas a seguir.
I) É imprescindível a prova em se tratando de fatos
afirmados por uma parte e confessados pela parte
contrária;
II) O pagamento de salários pode ser comprovado
mediante prova documental, testemunhal e pericial;
III) O ônus da prova incumbirá àquele que fizer
alegações em juízo, a respeito da existência ou
inexistência de determinado fato;
IV) Não será admitida em juízo a confissão de direitos
indisponíveis;
V) São suspeitos para depor: o cônjuge, de algumas
das partes por afinidade, salvo se o exigir o interesse
público; o inimigo da parte, ou seu amigo íntimo e o
condenado por falso testemunho.
a)
b)
c)
d)
e)

V, F, V, F, F;
V, V, V, F, F;
F, F, F, V, V;
V, F, V, V, F;
F, F, V, V, F.

PROCESSO CIVIL
Questão 31

Acerca da disciplina dos atos processuais, disposta no
Código de Processo Civil, indique a alternativa
correta:

e) Nenhum ato processual deve ser praticado
durante os feriados.
Questão 32
Conforme dispõe o Código de Processo civil pátrio,
aponte a alternativa que representa os elementos que
devem ser indicados na petição inicial.
a) O juiz ou tribunal a que é dirigida; o valor da
causa; o nome da ação.
b) O valor da causa; as provas com as quais o
autor pretende demonstrar a verdade dos
fatos alegados; o nome da ação.
c) O nome da ação; o pedido, com suas
especificações; o valor da causa.
d) O requerimento para a citação do réu; os
nomes, prenomes, estado civil, profissão,
domicílio e residência do autor e do réu; o
nome da ação.
e) O pedido, com suas especificações; o juiz ou
tribunal a que é dirigida; o requerimento para
a citação do réu.

Questão 33
No que se refere à disciplina das provas, é correto
afirmar:
a) Só serão aceitos os meios de prova
especificados em lei.
b) Os fatos notórios não dependem de prova.
c) O ônus da prova incumbe ao autor, quanto à
existência de fato extintivo do seu direito.
d) No depoimento pessoal, é possível aquele
que ainda não depôs, assistir ao interrogatório
da outra parte.
e) A confissão faz prova contra o confitente e
seus litisconsortes.

Questão 34
Extingue-se o processo, sem resolução do mérito:

a) A disciplina dos atos processuais é regida
pelo princípio da instrumentalidade das
formas. Assim, ainda que exista exigência
legal de forma determinada, os atos
processuais reputar-se-ão válidos mesmo que
realizados de outro modo, desde que
preencham a finalidade essencial.
b) A desistência da ação produzirá efeito depois
de homologada por sentença.
c) As partes não poderão exigir recibo de
petições que entregarem em cartório.
d) Encontra proteção legal o direito de lançar,
nos autos, cotas marginais ou interlineares.

a)
b)
c)
d)

Pela convenção de arbitragem.
Quando o juiz acolher o pedido do autor.
Quando as partes transigirem.
Quando o autor renunciar ao direito sobre que
se funda a ação.
e) Quando o juiz pronunciar a prescrição.
DIREITO CONSTITUCIONAL
Questão 35
Nacionalidade é um vínculo político que une um
indivíduo a um determinado Estado, fazendo-o
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componente do povo e capacitando-o a exigir
proteção,
mas
também,
submetendo-o
ao
cumprimento de obrigações impostas. Sobre o tema,
assinale a alternativa incorreta:
a) Denomina-se cidadão ao brasileiro nato ou
naturalizado no gozo dos direitos políticos e
participante da vida do Estado.
b) A
Constituição
Federal
enuncia,
separadamente, as hipóteses de aquisição de
nacionalidade originária e secundária. A
primeira é estabelecida através de critérios
sanguíneos, territoriais e mistos; a segunda,
adquirida por vontade própria, após o
nascimento, pela naturalização.
c) São brasileiros naturalizados os nascidos no
estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe
brasileira, desde que sejam registrados em
repartição brasileira competente ou venham a
residir na República Federativa do Brasil e
optem, em qualquer tempo, depois de atingida
a maioridade, pela nacionalidade brasileira.
d) O idioma oficial da República Federativa do
Brasil é a língua portuguesa e seus símbolos
nacionais são a bandeira, o hino, as armas e
o selo nacional.
e) Pelo princípio da igualdade presente na CF, é
vedado estabelecer distinção entre brasileiros
natos e naturalizados, contudo, são cargos
privativos de brasileiros natos, dentre outros,
os da carreira diplomática e de Ministro de
Estado da Defesa.
Questão 36
O Poder Judiciário é consagrado pela doutrina como
poder autônomo e independente e de importância
crescente no Estado Democrático de Direito
(MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional.
28ªed. SP: Atlas. 2012). Os juízes gozam das
garantias da vitaliciedade, inamovibilidade e
irredutibilidade de subsídio, contudo, existem algumas
vedações para o cargo. Abaixo, assinale a resposta
que não contemplada uma dessas vedações:
a) exercer, ainda que em disponibilidade,
qualquer cargo ou função;
b) receber, a qualquer título ou pretexto, custas
ou participação em processo;
c) dedicar-se à atividade político-partidária;
d) receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios
ou contribuições de pessoas físicas, entidades
públicas ou privadas, ressalvadas as
exceções previstas em lei;
e) exercer a advocacia no juízo ou tribunal do
qual se afastou, antes de decorridos três anos
do afastamento do cargo por aposentadoria
ou exoneração.

Questão 37
São princípios institucionais do Ministério Público
(MP), constitucionalmente previstos, a unidade, a
indivisibilidade, a independência funcional. Sobre o
tema, identifique a resposta correta.
a) O princípio do promotor natural, também
denominado acusador de exceção, teve sua
existência reconhecida pelo STF, somando-se
aos demais. Significa que o Procurador-Geral,
em nome do interesse público e sob a
justificativa de exceção, poderá fazer
designações de Promotores de Justiça para
uma Promotoria ou para funções de outro
Promotor que, compulsoriamente, estivesse
para ser afastado de suas funções. O
Procurador-Geral deve exercer a chefia de
modo hegemônico e incontrastável.
b) Os princípios institucionais do MP devem ser
analisados e interpretados em relação a cada
um dos ramos do Parquet, posto que inexiste
hierarquia entre eles, mas, tão somente uma
distribuição de atribuições constitucionalmente
previstas.
c) O princípio institucional da unidade significa
que o MP é um só organismo. Cada membro,
embora parte integrante da instituição, age
individualmente
no
cumprimento
das
atribuições, existindo entre o Ministério
Público Federal e dos Estados, uma perfeita
sincronia.
d) O princípio institucional da indivisibilidade
significa que os membros do MP se vinculam
aos processos nos quais atuam, embora
possam ser substituídos, conforme estabeleça
a legislação, sem que haja espaço para
qualquer
discricionariedade.
Para
a
substituição, em fidelidade ao princípio da
unidade, desnecessária a permissão legal,
posto que todos juntos formam um só corpo.
e) O princípio institucional da independência
funcional significa que cada membro do MP,
no exercício de suas funções, é livre e
independente, submetendo-se apenas à
hierarquia administrativa, própria dos atos
administrativos.
DIREITO ADMINISTRATIVO
Questão 38
Sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis
da União, das autarquias e das fundações públicas
federais, previsto na Lei nº 8.112/90, assinale a
alternativa incorreta:
a) O servidor habilitado em concurso público e
empossado em cargo de provimento efetivo
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b)

c)

d)

e)

adquirirá estabilidade no serviço público ao
completar 2 (dois) anos de efetivo exercício.
O servidor estável só perderá o cargo em
virtude de sentença judicial transitada em
julgado ou de processo administrativo
disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla
defesa.
Readaptação é a investidura do servidor em
cargo de atribuições e responsabilidades
compatíveis com a limitação que tenha sofrido
em sua capacidade física ou mental verificada
em inspeção médica.
Reversão é o retorno à atividade de servidor
aposentado por invalidez ou no interesse da
administração,
obedecidas
as
regras
constitucionais
Recondução é o retorno do servidor estável
ao cargo anteriormente ocupado, decorrente
de inabilitação em estágio probatório relativo a
outro cargo ou reintegração do anterior
ocupante.

Questão 39
Maria Sylvia Zanella di Pietro conceitua serviço
público como "toda atividade material que a lei atribui
ao Estado para que a exerça diretamente ou por meio
de seus delegados, com o objetivo de satisfazer
concretamente às necessidades coletivas, sob regime
jurídico total ou parcialmente público" (DI PIETRO, M.
S. Z. Direito administrativo. 18ª. ed. Atlas. São Paulo,
2005). Sobre o tema, assinale a resposta incorreta:
a) Incumbe ao Poder Público, na forma da lei,
diretamente ou sob regime de concessão ou
permissão, sempre através de licitação, a
prestação de serviços públicos.
b) O Estado, por meio de lei, escolhe quais
atividades serão consideradas serviço público.
c) A Constituição Federal determina que é
obrigação estatal a prestação direta dos
serviços públicos, realizada através dos
servidores públicos, sendo vedada a outorga
de sua execução por terceiros
d) O Estado poderá delegar a execução dos
serviços públicos sob a justificativa de
redução das incumbências das atividades
estatais e aumento da eficiência na execução.
e) Classificam-se os serviços públicos como
próprios ou impróprios. Os próprios são
aqueles que, atendendo às necessidades
coletivas, o Estado os assume como seus e,
por meio de seus agentes, os executa
diretamente.
Questão 40
O ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema de
jurisdição única: “a lei não excluirá da apreciação do

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (art.5º,
XXXV, da CF). Nesses termos, será o Poder Judiciário
competente para, com definitividade, decidir os litígios,
inclusive os de natureza administrativa. Contudo, a
administração pública, exercitando o seu poder-dever,
também poderá rever os seus próprios atos,
embasada em que princípio?
a)
b)
c)
d)
e)

Imperatividade.
Auto executoriedade.
Autotulela.
Presunção de legitimidade.
Indisponibilidade do interesse público.

