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INSTRUÇÕES GERAIS AOS CANDIDATOS:

1.

Somente abra o Caderno de Questões e inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

2.

Confira o Caderno de Questões, que contém 100 questões.

3.

A prova terá duração de 5 horas, não sendo permitida qualquer consulta, bem como o uso de
relógio, celular ou qualquer equipamento eletrônico.

4.

É obrigatória a permanência do candidato na sala de prova

por, no mínimo, uma hora. O

penúltimo candidato a entregar a prova ao fiscal deverá permanecer em sua respectiva sala de
prova até a entrega da prova pelo último candidato.

5.

Não danifique o cartão de respostas e preencha-o com uso de caneta azul ou preta.

6.

Em nenhuma hipótese haverá substituição do cartão de respostas.

7.

Será desconsiderada a resposta cujo preenchimento conste de mais de uma alternativa, rasuras

ou emendas, bem como em reiação a campo não preenchido integralmente.
8.

Somente transcorridas três horas do início da prova, faculta-se ao candidato a possibilidade de
levar o respectivo Caderno de Questões.

9.

Após o término da prova,

10. O

gabarito

será

o candidato não poderá retornar ao recinto em nenhuma hipótese.

divulgado

no

dia

19/11/2012

nos

sites

www.trt9.jus.br

www.esppconcursos.com.br
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BLOCO 1
DIREITO INDIVIDUAL E COLETIVO DO TRABALHO

Josias Quintal, nascido em 09/ 12/1990, trabalhoude forma pessoal, subordinada e não eventual para a Funilaria Tulipa Negra
Ltda., de 15/03/ 2001até 18/05/ 2007, executandoserviços gerais. Recebia da empregadorametade do valor do salário mínimo, por mês,
e trabalhava das 8 às 18 horas com uma hora de intervalo, de segunda a sábado. Não houve pagamento de hora extra. Também não
houve anotação do contrato de trabalho na CTPS, nem depósito do FGTS. Josias ajuizou ação trabalhistaem 24/ 8/ 2010 pretendendo

1.

,

anotaçãoem CTPS, horas extras, diferençassalariaise depósitosdo FGTS. A prescrição foi oportunamente arguida pelo empregador.
Assinalea alternativa correta:
a) O prazo prescricionalbienalextinguiu-se em 19/05/2009, de forma que se encontram prescritastodas as pretensões de Josias.
b) A prescrição quinquenal atingirá todas as pretensõesimediatamenteanteriores a 24/08/2005, exceto os depósitosdo FGTS e a anotação do contrato de trabalhona CTPS (Carteirade Trabalho e Previdência Social).

c) A prescriçãoquinquenal atingirá as pretensõesanteriores a 18/05/ 2002, com exceção da declaraçãoda existência do contrato de trabalho e sua anotaçãona CTPS (Carteirade Trabalho e PrevidênciaSocial) e dos depósitos do FGTS.
d) Não há prescrição a ser pronunciada.

e) O prazo prescricionalbienal extinguiu-se em 19/05/2009, de forma que se encontram prescritas todas as pretensõesde Josias, exceto
a declaraçãoda existênciado contrato e sua anotação na CTPS (Carteira de Trabalhoe PrevidênciaSocial).

O contrato de trabalhoentre Marluce da Conceição e o Banco Colorado Ltda. vigorou de 06/04/2000 a 18/08/2010. Marluce, ao
longo de seu contrato de trabalho, não usufruiuférias. Marlucesempre recebeu do empregador gratificação semestral, prevista em contrato individual de trabalho, no importe de 20% do seu salário base, paga junto com o salário de fevereiroe agosto de cada ano, sendo
que o último pagamentoocorreu com o salário de agosto de 2005, pago em 29/08/ 2005. Marluce apresentouproposta de conciliação

2.

perante a Comissãode Conciliação Prévia de sua categoriaem 28/10/ 2010. Em 16/11/ 2010 foi realizadasessão perante a Comissão de
Conciliação Prévia, mas a conciliação restou infrutífera. Marluce ajuizou ação trabalhista em 14/02/2011, postulando indenização das
férias não usufruídas e o pagamento da gratificação semestralsuprimida. Foi arguida oportunamente a prescrição pelo empregador.
Assinale a alternativa correta:

a) Encontra-se prescrita a pretensão relativa à gratificaçãosemestral, eis que suprimidadurante o período prescrito decorrente de ato
único do empregador.
b) Deve ser pronunciadaa prescriçãode todas as pretensões anteriores a 14/ 02/2006, exceto a pretensão relativa à gratificaçãosemestral.

c) Deve ser pronunciadaa prescrição das pretensões das indenizações das férias relativas aos períodos aquisitivos de 2000/2001,
2001/2002, 2002/ 2003, 2003/ 2004 e 2004/ 2005.

d) Deve ser pronunciada a prescrição das pretensões anteriores a 04/02/ 2006, inclusive da pretensão relativa à gratificação semestral.

e) Nenhuma das alternativas anteriores é correta.

O Juiz da 43 Vara do Trabalho de Curitiba proferiu sentença condenandoa Reclamada a pagar à Reclamante indenização por
dano moral, sob o fundamento de que o empregadorviolou direito à intimidadeda empregadaao procederrevista íntimaem uma única
ocasião. Arbitrou a indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Ao fixar na sentençaos critérios para incidência de correçãomonetária e juros de mora, o juiz, tendo em vista a jurisprudência dominanteno TST, deve observar:

3.

correção monetáriaincide a partir do momentoem que houve a constituiçãoem mora do devedor, sendo que, no caso da indenização por danos morais arbitradosjudicialmente, a constituição em mora do devedor somentese opera no momentoem que há o reco1. A

nhecimento do direito à verba indenizatória, o que
II. Os juros

de mora de 1% ao

-

in casu

mês, de forma cumulada,

-

se deu com a prolação da sentença.

deverãoser calculadostambém a partir da prolaçãoda sentença.

Ill. O termo inicial da incidênciados juros de mora de 1% ao mês, calculados de forma simples, sobre a indenizaçãopor dano moral, é o
ajuizamento da reclamação.
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dano moral, no
IV. Os juros de mora deverão incidir a partir do momento em que houve a lesão do direito, ou seja, do ato que originou o
caso, especificamente, a revista íntima da empregada.

Analisando as proposições acima, assinale a alternativa correta:

a) As proposições I e Il são corretas.
b) As proposições Il e Ill são corretas.

c) As proposições Ill e IV são corretas.
d) As proposições I e lil são corretas.
e) As proposições Il e IV são corretas.

4.

Analise os enunciados abaixo:

faz jus o empregado à
1. Quando o contrato a prazo, sujeito a termo incerto, é rescindido antecipadamente por iniciativa do empregador,
além da liberação dos
40%
do
FGTS,
multa
de
a
bem
como
indenização equivalente a 50% da remuneração devida até o final do contrato,
depósitos do FGTS.

contado do térII. Quando a causa da rescisão do contrato de trabalho é a morte do empregado, o empregador possui até o décimo dia,
mino do contrato de trabalho, para efetuar o pagamento das verbas rescisórias aos dependentes habilitados perante a Previdência Social
e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil.

o empregador, pessoa natural, morre, e a atividade econômica prossegue com herdeiro do falecido, o empregado tem a faculdade de rescindir o contrato de trabalho, hipótese em que lhe são devidas todas as verbas rescisórias, inclusive aviso prévio e multa de
40% do FGTS, já que o risco da atividade econômica é sempre do empregador.
Ill. Quando

que o pagamento de
IV. Maria de Jesus foi contratada como caixa em 05/ 12/ 2008 e dispensada sem justa causa em 18/ 07/ 2012, sendo
oito dias. Usufruiu
antecedência
de
seu salário era efetuado por semana. Foi comunicada pelo empregador da rescisão do contrato com
empregador
deverá
férias de 30 dias em 2009, 2010 e 2011, e recebeu o 139 salário corretamente relativo a 2008, 2009, 2010 e 2011. O
139
pagar a ela as seguintes verbas rescisórias: saldo salarial de 18 dias, aviso prévio de 30 dias, 7/ 12 de férias acrescidas de 1/ 3, 7/ 12 de
desemprego.
salário, multa de 40% do FGTS, como também lhe entregar as guias para saque do FGTS e recebimento do seguro

Assinale a alternativa correta:

a) São corretas apenas as proposições I e ll;
b) São incorretas apenas as proposições I e IV;
c) São incorretas apenas as proposições Il e Ill;
d) São corretas apenas as proposições Ill e IV;

e) Todas as proposições são corretas.

Empregado é despedido em 20 de abril de 2009, depois de trabalhar dez anos para Aeternus S/A, fábrica de telhas e compostos
5.
de amianto. Em junho de 2012, já trabalhando para outra empresa e apresentando dificuldade respiratória, procura o médico e, depois
asbesde passar por vários exames, é confirmado diagnóstico de mesotelioma, câncer do pulmão causado pela prolongada exposição ao
to durante o período em que foi empregado de Aeternus S/ A, em decorrência do uso do amianto na indústria. Alguns dias depois, a doempregado
ença se agrava, ele entra em licença médica e é constatada sua incapacidade total para o trabalho. Em 15 de julho de 2012, o
razão dessa
e
morais
em
materiais
danos
ingressa na Justiça do Trabalho com ação em face de Aeternus S/ A postulando indenização por
enfermidade.

Nesse caso:

a) Não há prescrição, pois nesses casos só se aplica o prazo prescricional de cinco anos, não incidindo na espécie o limite de dois anos
após a extinção do contrato de trabalho.
b) Não há prescrição, sendo aplicável ao caso o prazo prescricional de dez anos, dada a inexistência de norma jurídica fixando prazo
nor para essa hipótese.

c) Não há prescrição, pois o empregado só teve ciência de sua de sua incapacidade laboral em junho de 2012.

me-
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d) Há prescrição total, pois o prazo prescricional é de cinco anos, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.
e) Há prescrição total, pois é aplicável ao caso o prazo de três anos para a pretensão de reparação civil.

Em meio à crise econômica global que se iniciou no final de 2008, a Embraer, indústria do ramo aeronáutico, dispensou centenas
de empregados. Sobre o tema, o jornal "Folha de S. Paulo" de 20.02.2009 trouxe a seguinte notícia: "A Embraer, quarta maior fabricante
de aviões do mundo, anunciou ontem a demissão de cerca de 4.200 funcionários no Brasil, nos EUA, na França e em Cingapura. A maioria
dos desligamentos aconteceu no Brasil, sede das fábricas da empresa, onde trabalhavam aproximadamente 18 mil pessoas. Em nota, a
Embraer alegou que os cortes acontecem "em decorrência da crise sem precedentes que afeta a economia global, em particular o setor
de transporte aéreo". E que são necessárias para adequar seus custos e efetivo "à nova realidade de demanda por aeronaves comerciais

6.

e executivas".
O caso foi objeto de exame pelo Tribunal Superior do Trabalho, em grau de recurso. Esse julgamento da Seção de Dissídios Coletivos:

a) Criou precedente histórico e inovou a jurisprudência da Corte, ao estabelecer a premissa de que a negociação coletiva é imprescindível
para a dispensa em massa de trabalhadores.
b) O TST estabeleceu precedente histórico, inovando sua jurisprudência, ao considerar nula a dispensa em massa ordenando a reintegração dos trabalhadores no emprego.

c) Não representou inovação jurisprudencial alguma, pois a Corte decidiu que a dispensa em massa de trabalhadores não se distingue da
ruptura do contrato individual de trabalho e não deve ter nenhuma consequência jurídica especial.
d) Não deve ser considerado como "leading case", pois a Corte sempre considerou nula a dispensa em massa de trabalhadores.

e) Deve ser considerado como "leading case", pois a Corte estabeleceu precedente histórico, inovando sua jurisprudência, ao estabelecer
que a dispensa em massa de trabalhadores não pode ser discutida em dissídio coletivo de trabalho.

7.

Analise as proposições abaixo, sobre o conceito de trabalho temporário:

I. O trabalho temporário é forma de intermediação de mão de obra subordinada permitida pela legislação trabalhista. O trabalhador
temporário deve ser contratado para atuar na atividade-meio, vedada sua prestação de serviços em atividade-fim da empresa tomadora

de serviços.
11. O trabalhador temporário atua com pessoalidade e subordinado à empresa tomadora de serviços, que, observadas as hipóteses legais,
pode autorizá-lo ou não a realizar de horas extras, já que detém o poder de comando sobre a prestação de serviços.
III. O motivo justificador da contratação do temporário é restrito a duas hipóteses: atender à necessidade transitória de substituição do

pessoal regular e permanente da empresa contratante ou a acréscimo extraordinário de serviços. Não é necessária a especialização da
empresa de trabalho temporário ou do trabalhador contratado.
IV. O trabalhador temporário pode substituir empregado da empresa contratante que foi dispensado sem justa causa. Nesse caso, pode
ser utilizada essa modalidade de contratação como período de experiência na empresa tomadora de serviços.

Assinale a alternativa correta:

a) Apenas a proposição Il é incorreta.
b) Apenas a proposição IV é incorreta.
c) Apenas as proposições I e lil são corretas.
d) Apenas as proposições II e III são corretas.
e) Todas as proposições são corretas.

8.

Considere as proposições abaixo:

I. Segundo a jurisprudência sumulada do TST, é plena a quitação rescisória outorgada genericamente pelo empregado com assistência do

sindicato da categoria obreira. A eficácia liberatória alcança as parcelas não especificadas no recibo rescisório.
II. Sem a assistência sindical na rescisão do contrato de trabalho formalizada por pedido de demissão, milita a presunção absoluta de

ruptura contratual por dispensa sem justa causa, favorável ao trabalhador.
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Ill. A falta grave cometida por dirigente sindical assegura ao empregador o direito de romper o contrato de trabalho por
submissão do termo rescisório à assistência sindical, segundo o entendimento sumulado do STF.

justa causa, com

Assinale a alternativa correta:
a) Todas as proposições são corretas.

b) Todas as proposições são incorretas.

c) Apenas a proposição I é correta.
d) Apenas as proposições Il e lil são corretas.

e) Apenas a proposição il é correta.

Considere as proposições abaixo:

9.

1. Não forma vínculo de emprego o trabalho de diarista para empresa em dois dias por semana, como faxineira, durante quatro meses.

É empregada a costureira que trabalha em seu próprio

II.

domicílio, com máquinas e matéria prima fornecida pela contratante, remune-

rada por peça e em atividade-fim desta.
Ill. Não havendo transporte público regular e sendo o local de trabalho de difícil acesso, o tempo de deslocamento do trabalhador rural
no corte de cana, entre o ponto de embarque em condução fornecida pelo empregador até o canavial, já remunerado como hora normal,

não se soma à jornada de trabalho cumprida no local da efetiva prestação laboral para fins de cômputo de horas extras.
IV. Não é empregada a pessoa física que celebra contrato denominado de comercialização pelo qual se obriga

(a) a adquirir e revender os

produtos fabricados e distribuídos pela contratante, (b) angariar novas pessoas para efetuar revendas e (c) a seguir as instruções de divulgação dos produtos. O mesmo contrato também prevê obrigatoriedade de comparecimento semanal na empresa representada e
cláusula penal de rescisão contratual em caso de não atingimento de metas em três semanas sucessivas.
Assinale a alternativa correta:
a) Todas as proposições são corretas.

b) Todas as proposições são incorretas.

c) Somente as proposições

I,

Il e lil são corretas.

d) Somente a proposição II é correta.

e) Somente a proposição IV é correta.

10.
1.

Considere estas proposições:

É válida a cláusula convencional que restringe a garantia de emprego à gestante quando o estado gravídico não é do conhecimento do

empregador.
II. Os instrumentos coletivos de trabalho criam direitos e obrigações exclusivamente às partes convenentes.

Ill. São válidos os instrumentos coletivos de trabalho celebrados entre sindicatos de servidores públicos celetistas e entes públicos
pregadores, estabelecendo reajuste salarial na data-base e aumento real de salário, na forma da Convenção 151 da OIT.
IV.

É reconhecida a legitimidade das Centrais Sindicais para celebrar convenção coletiva de trabalho.

Assinale a alternativa correta:

a) Todas as proposições são corretas.
b) Todas as proposições são incorretas.

c) Apenas a proposição Ill é correta.
d) Apenas as proposições I e Il são corretas.

e) Apenas a proposição IV é correta.

em-
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11.

Analise estas proposições, sobre a terceirização:

l. Terceirização é contratação de serviços especializados realizados autonomamente por empresa terceirizada, não se tratando interme-

diação de mão de obra.
II.

É a empresa prestadora de serviços (terceirizada) que

contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por seus empregados, ainda que

nas instalações físicas de empresa contratante.
Ill. A duração do contrato de prestação de serviços terceirizados celebrado entre as empresas não pode ser superior a três anos.
IV. A empresa contratada deve prestar serviços especializados (know-how, conhecimento técnico específico) em relação ao objeto do

contrato para caracterização da terceirização legitima.
Assinale a alternativa correta:

a) Apenas a proposição Il é incorreta.
b) Apenas a proposição Ill é incorreta,
c) Apenas as proposições Ill e IV são corretas,

d) Apenas as proposições Il e IV são corretas.

e) Todas as proposições são corretas.

João Pedro foi contratado em 15/08/ 2006 pela Indústria ABC Ltda. para o cargo de Mecânico de Manutenção ll, com as seguin12.
tes atribuições: testes de máquinas industriais, realizando análises de vibrações, ruídos e temperaturas, bem como verificando alinhamentos e nivelamentos de peças e conjuntos. João Pedro já havia realizado estas mesmas atribuições em diversas outras empresas. A
partir de 03/ 10/ 2008, após realização de curso básico de qualificação, João Pedro deixou de realizar as atribuições anteriores, passando a
recondicionar, usinar e ajustar peças de máquinas industriais, além de desmontar conjuntos mecânicos, substituir peças, alinhar e nivelar
peças e conjuntos. João Pedro realizou estas atribuições até a rescisão do contrato de trabalho ocorrida em 01/03/ 2010. Maria José foi
contratada pela mesma Indústria ABC Ltda. em 02/ 02/ 2009, para o cargo de Mecânico de Manutenção I, realizando as seguintes tarefas:
calibragem de instrumentos e lubrificação de máquinas industriais, componentes e ferramentas, bem como recondicionamento, usinagem e ajuste de peças de máquinas industriais, além de desmonte de conjuntos mecânicos, substituição de peças, alinhamento e nivelamento de peças e conjuntos. Ambos exerciam seu trabalho com igual produtividade e perfeição técnica. O contrato de Maria José vigeu
até 12/ 3/ 2012. Maria José não tinha experiência anterior, mas realizara o mesmo curso que João Pedro. O salário de João Pedro sempre
foi 30% superior ao de Maria José.
A partir do enunciado acima analise as proposições abaixo:
I.
11.

É lícita a distinção salarial entre João Pedro e Maria José diante da diferença de tempo de serviço, conforme previsto no art. 461 da

CLT.

É idêntica a função entre João Pedro e Maria José no período em que houve contemporaneidade.

Ill. Justifica-se juridicamente a distinção salarial pela maior experiência de João Pedro.
IV. Maria José faz jus ao mesmo salário pago a João Pedro, de 02/02/ 2009 até 12/ 03/ 2012.

Assinale a alternativa correta:
a) São corretas apenas as proposições I e

lil,

b) São corretas apenas as proposições Il e IV.

c) É correta apenas a proposição lil.
d) É correta apenas a proposição I.

e) É correta apenas a proposição IV.

13.

Analise as proposições abaixo:

1. De acordo com lei federal são feriados nacionais os dias 19 de janeiro, terça-feira de Carnaval, 21 de abril, 19 de maio, 7 de setembro, 2

de novembro, 15 de novembro e 25 de dezembro.
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II. A remuneração do feriado corresponderá, para os que trabalham por hora, dia, semana e mês à de um dia de serviço, computadas as

horas extraordinárias habitualmente prestadas.
Ill. Além das horas extras, também integram a base de cálculo do repouso semanal remunerado o adicional noturno, adicionais de insalu-

bridade e periculosidade e as gorjetas espontâneas.
IV. A falta injustificada do empregado ao trabalho durante cinco dias na mesma semana acarreta a perda do direito ao repouso semanal

remunerado.
Assinale a alternativa correta:

a) Apenas a proposição I é correta,
b) Apenas a proposição Ill é incorreta.
c) Apenas as proposições il e IV são corretas.
d) Todas as proposições são corretas.

e) Todas as proposições são incorretas.

Jeferson de Souza celebrou em 20/ 2/ 2010 contrato de atleta profissional com o Sport Club São João, estipulando salário de R$
5.000,00 (cinco mil reais) por mês. O Sport Club São João negociou com a TV Esportiva Ltda. a transmissão de todos os jogos da entidade
desportiva no campeonato regional de 2010 do qual participou, pelo valor total de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Ao total o Sport
Club São João participou de dez jogos durante o referido campeonato, dos quais, Jeferson jogou integralmente seis, deixando de partici-

14.

par de quatro.
Analise as proposições abaixo:
arena, relativo a sua quota parte, que será apuraempregados
da entidade desportiva empregadora,
os
atletas
entre
todos
divididos
da pela divisão de 2% , sobre o valor de R$ 200.000,00,
proporcionalmente ao número de jogos de que participou.
I.

É lícita cláusula de acordo individual estabelecendo que Jeferson faz jus ao direito de

II. Jeferson e os demais atletas do clube terão direito, em partes iguais, a 5% do valor negociado entre a emissora TV Esportiva Ltda. e a
entidade desportiva.
III. O direito de arena, diante de sua natureza salarial, deverá integrar o salário de Jeferson para todos os efeitos legais, inclusive FGTS,
férias, repouso semanal remunerado e aviso prévio.
IV. Só é lícita a redução do percentual relativo ao direito de arena, fixado em lei, por meio de negociação coletiva.

Observando jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, assinale a alternativa correta:

a) São corretas apenas as proposições Il e IV.
b) São corretas apenas as proposições I e Ill.

c) É correta apenas a proposição IV.
d) É correta apenas a proposição III.

e) É incorreta apenas a proposição I.

Joana, empregada de indústria, trabalha de segunda a sexta-feira, com duas horas de intervalo. Numa segunda-feira, teve que
levar sua filha menor ao médico no período da manhã, e também aproveitou a ocasião para que a criança tomasse uma vacina obrigatória. No período vespertino, a própria Joana foi ao cirurgião dentista para consulta e, logo, não compareceu ao trabalho nesse dia.

15.

Analise estas proposições:
1. A CLT

não contém norma expressa que autorize o abono de faltas para que a mãe empregada acompanhe filha menor ao médico.

II. Compete ao cirurgião-dentista atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos, inclusive, para justificação de faltas ao

emprego.
Ill. A empregada tem direito ao abono da falta em relação ao período matutino, mas não quanto ao período vespertino.

7
(ainda
IV. A CLT não contém norma expressa que autorize o abono de faltas para que a empregada leve filha menor para receber vacina
que obrigatória).
Assinale a alternativa correta:

a) Somente as proposições

I,

II e IV estão corretas.

b) Somente as proposições II e IV são corretas.

c) Somente as proposições Ill e IV são corretas.
d) Somente a proposição II é correta,

e) Somente as proposições I e IV estão corretas.

Reportagem publicada no Paraná On Line: "6 jul. 2006 Paranaguá deve amanhecer mais uma vez em clima tenso. Independente
16.
Batisdos incidentes envolvendo estivadores e representantes da Justiça, a vice-presidente do Tribunal Reginal do Trabalho, juíza Rosalie
interposgreve
com
coletivo
dissídio
ta, concedeu ontem uma liminar determinando a imediata implantação da escalação eletrônica, em
to pelo Sindicato dos Operadores Portuários (Sindop), determinando o cumprimento da decisão judicial que foi objeto de acordo entre as
-

partes.
desembargador
Já antevendo um clima hostil para hoje, uma comitiva de juízes do TRT-PR se reuniu com o governador em exercício,
juízes, servidode
garanta
a
segurança
Pública
Segurança
Estado
da
Secretaria
de
que
solicitar
a
Tadeu Marinho Loyola, com o intuito de
judicial que
decisão
da
cumprimento
para
o
policial
solicitado
reforço
foi
Também
turbulência.
res e usuários do fórum no período de
impõe a escalação eletrônica e a observância de onze horas entre jornadas para o trabalhador portuário.

Antes da reunião, o secretário de Segurança Pública, Luiz Fernando Delazari, já havia determinado o encaminhamento de reforço policial
para evitar conflitos. Ontem, a cidade já estava repleta de policiais militares e hoje o numerário deve ser ainda maior. Com intuito de
tentar amenizar o ambiente desagradável provocado pela confusão no fórum, o secretário esteve pela manhã em Paranaguá e conversou
com os estivadores, juntamente com o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, Nemésio Xavier de França, e delegado-geral da
Polícia Civil, Jorge Azôr.

Estivadores
Apesar da decisão do TRT ser clara e solicitar a implantação imediata da escala, os estivadores não pretendem se curvar à determinação
de imediato. Ainda queremos negociar com o Sindop e queremos nova audiência com o juiz do TRT. Ontem nem o fórum, nem o Sindop
deram expediente em Paranaguá. Nem mesmo o Ogmo (Órgão Gestor de Mâo-de-Obra do Porto) estava aberto, disse o secretário-geral
do Sindicato dos Estivadores, Nesias Paulino de França.
Como o órgão que faz o registro de escala estava fechado ontem, França diz que os funcionários, que pretendiam voltar ao trabalho onfechado. Por
tem, no molde de escala manual, aceitando apenas a simulação da escalação eletrônica, não puderam fazê-lo. Estava tudo
assegura
ele
andamento
do
do
caso,
Dependendo
o
estivador.
disse
efetivo
partir
das
a
9h,
posicionamento
isso só poderemos ter um
teremos
hoje,
que
conversas
das
vai
depender
hoje.
Tudo
19h
às
de
porto
voltarem
à
ativa
os
funcionários
do
possibilidade
de
que há a
Precisamos de mais tempo para chegarmos a um acordo.
Na tarde de ontem, um grupo de estivadores estevem em Curitiba tentando localizar o juiz Caros Kaminski. Não o localizamos e como o
fórum estava fechado, não tivemos a possibilidade de dar prosseguimento às discussões. Em contrapartida, as lideranças sindicais dos
estivadores se reuniram com as lideranças do Sindop e decidiram protelar para hoje um possível entendimento." (www.parana-

online.com.br/editoria/ cidades/ news/ 186115/ noticia=TRT+ DETERMINA+ 1MEDIATO+ USO+ DE+ ESCALA+ ELETRONICA,

acesso

em

28/07/ 2012).
A partir da reportagem acima e da Lei n° 8.630/ 93, assinale a alternativa correta:

a) A administração do fornecimento de mão de obra do trabalhador portuário deve ser feita pelos sindicatos profissionais e patronais,
mediante acordo.
b) A escala eletrônica, prevista na Lei n° 8.630/93, deve ser administrada pelo Órgão Gestor de Mão de Obra e realizará sorteio dos trabaIhadores avulsos que poderão trabalhar em determinado turno.

c) Poderão participar da escala eletrônica realizada pelo Órgão Gestor de Mão de Obra tanto os trabalhadores portuários avulsos
trados, quanto os trabalhadores portuários com vínculo empregatício a prazo indeterminado.

regis-

d) Nos termos da Lei n° 8.630/93, o trabalhador portuário avulso cadastrado que não comparecer a três escalas seguidas terá o cadastro
automaticamente suspenso pelo Órgão Gestor de Mão de Obra.
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e) A seleção e o registro dos trabalhadores portuários avulsos que estarão aptos a participar da escala eletrônica são feitos pelo Órgão
Gestor de Mão de Obra, de acordo com as normas estabelecidas em contrato, convenção ou acordo coletivo de trabalho.

João trabalha como empregado em área rural e reside em imóvel fornecido pelo empregador. Desempenha atividade no setor
de pecuária, sendo que, dentre suas obrigações, por laborar em leiteria, se encontra a ordenha de vacas, sendo seu serviço realizado em
duas etapas diferentes do dia. Analise as proposições:

17.

1. O trabalho noturno, nesta situação, é aquele desempenhado entre às 20h de um dia e 4h do dia seguinte, sendo devido o acréscimo de

20% sobre a remuneração normal, caso trabalhe nesta condição.
II. Como João realiza serviço intermitente, o intervalo entre uma e outra parte da execução da tarefa diária não é computado no tempo
de serviço, desde que tal hipótese seja expressamente ressalvada na CTPS. Esse intervalo deve ser no mínimo de quatro horas, entre uma

e outra parte da execução da tarefa.
Ill. Não existe norma legal prevendo tempo mínimo de interrupção de serviço para intervalo em serviço intermitente.
IV. O desconto de até 25% sobre o salário mínimo é lícito, pela utilização da residência, desde que autorizado previamente.

Assinale a alternativa correta:

a) Todas as proposições são corretas.
b) Todas as proposições são incorretas.

c) Somente as proposições Ill e IV são corretas.
d) Somente a proposição Il é correta.

e) Somente a proposição I é correta.

18.

Considere as proposições abaixo, segundo legislação e a jurisprudência predominante:

I. O empregado eleito ao cargo de diretor de sociedade anônima tem seu vinculo de emprego extinto.
11. O empregado eleito para o cargo de diretor de sociedade anônima continua com seu contrato de trabalho em plena execução, produzindo todos os seus efeitos.

empregado eleito para o cargo de diretor de sociedade anônima tem seu contrato de trabalho suspenso, não se computando o
tempo de serviço desse período, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego.
Ill. O

IV. O empregado eleito para o cargo de diretor de sociedade anônima poderá ser vinculado ao regime do FGTS, a critério da empresa.

Assinale a alternativa correta:

a) Apenas a proposição I é correta.
b) Apenas a proposição Ill é correta.

c) Apenas a proposição IV é correta.
d) Apenas as proposições Il e IV são corretas.
e) Apenas as proposições Ill e IV são corretas.

João é radialista. Foi contratado por uma empresa de radiodifusão de sons e imagens, com potência de cinco quilowatts, para
exercer a função de filmotecário, no setor de produção, com salário mensal de R$-1.000,00 (mil reais). No curso do contrato de trabalho
exerceu também, durante a mesma jornada de trabalho, as funções de discotecário, no setor de produção, e editor de vídeo-tape, no
setor de tratamento e registros visuais. Não recebeu qualquer contraprestação por tais atividades. Ajuizou ação trabalhista contra seu
empregador. Com base na Lei 6615/ 78, Decreto 84134/ 79 e na jurisprudência predominante do Tribunal Superior do Trabalho, João:

19.

a) Pela função acumulada de discotecário, tem direito ao adicional de 40% .
b) Pela função acumulada de discotecário, tem direito ao adicional de 20% .

c) Pela função acumulada de editor de vídeo-tape, tem direito ao adicional de 10% .
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d) Não tem direito de receber qualquer acréscimo remuneratório pelo acúmulo de funções.

e) João só fará jus a um acréscimo remuneratório provando ser portador de diploma de curso superior de jornalista.

jornada
Antônia é auxiliar de enfermagem e foi contratada por hospital. No contrato individual de trabalho restou estabelecida
de 12 x 36 (doze horas de trabalho seguidas de trinta e seis horas de descanso), inclusive em domingos e feriados.

20.

Considere as proposições abaixo, tendo em conta a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho:
I. A jornada de 12 x 36 é inválida, eis que é de oito horas diárias o limite máximo previsto na CLT.

II. A jornada de 12 x 36 é válida, desde que prevista em convenção ou acordo coletivo de trabalho.

da inerente
Ill. Na jornada de 12 x 36, não é devido qualquer acréscimo remuneratório pelo trabalho prestado em domingos, diante
compensação existente no sistema.
IV. Na jornada de 12 x 36, os feriados trabalhados são devidos em dobro.

Assinale a alternativa correta:

a) Apenas a proposição I é correta.
b) Apenas a proposição Ill é correta.

c) Apenas a proposição IV é correta,
d) Apenas as proposições

ll,

lil e IV são corretas.

e) Apenas as proposições Il e IV são corretas.

Visando a fomentar maior participação no sindicato, o acordo coletivo de trabalho estabelece que a empresa dará preferência à
21.
contratação de trabalhadores sindicalizados.
Assinale a alternativa correta:

a) A cláusula é válida, eis que um dos objetivos trazidos com a emenda constitucional

n°

45 foi o incentivo a sindicalização.

b) A cláusula é nula, eis que ninguém é obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato.

c) A cláusula é nula, pois sua adoção seria passível de ajuste apenas em convenção coletiva de trabalho, dando condições de igualdade a
todos os empregadores do setor.
d) A cláusula é válida, desde que seja aprovada pela maioria absoluta dos presentes na assembleia da categoria.

e) A cláusula é válida, pois a Constituição da República reconhece a validade de convenções e acordos coletivos de trabalho.

22.

Assinale a correta:

a) Findo o contrato de empregado com a empresa A em 12/ 1/ 2010, o termo final da prescrição bienal ocorre em 12/ 1/ 2012 para a propositura da ação em que se formula pedido de reconhecimento de unicidade desse contrato com o subsequente, anotado em CTPS como
havido no período de 12/ 2/ 2010 a 12/ 3/ 2011com empresa B, integrante do grupo econômico liderado pela empresa A.
b) Não há prescrição a ser pronunciada em ação ajuizada em 12/ 5/ 2012 por menor dependente do "de cujus", cujo contrato findou em
traba12/ 05/ 2007, visando indenização por danos materiais oriundos de acidente do trabalho que deu causa ao término do contrato de
lho.

c) A controvérsia a respeito da relação de emprego reconhecida em juízo isenta o empregador do pagamento da multa do art. 477 da
CLT.

d) O devedor subsidiário, porque terceiro interessado, não tem legitimidade para arguir prescrição em defesa.
e) Mesmo não alegada anteriormente, é oportuna a arguição da prescrição nas razões do recurso de revista, pois observado o princípio
do contraditório, mas não nas contrarrazões.
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23.

Considere as proposições abaixo:

I. O preconceito de etnia, raça ou cor e a exigência de exame de gravidez configuram conduta ilícita e a denunciação do contrato de emprego, por ato discriminatório, enseja apenas o direito à reparação do dano moral correspondente, não assegurando ao trabalhador a

reintegração no emprego, salvo se for ele titular de garantia especial, como no caso do dirigente sindical ou da gestante.
11. O preconceito de etnia, raça ou cor e a exigência de exame de gravidez configuram conduta ilícita e a denunciação do contrato de emprego, por ato discriminatório, enseja o direito à reparação do dano moral, assegurada ao empregado a opção entre sua readmissão e o

ressarcimento integral do período em que permanecer afastado do trabalho,
remuneração do período de afastamento.

ou,

em lugar dessa reintegração, o pagamento em dobro da

Ill. É defeso ao empregador publicar anúncio de emprego no qual haja referência ao gênero, à idade, à cor ou situação familiar, salvo
quando a natureza da atividade a ser exercida, pública e notoriamente, assim o exigir.
IV. A reparação do dano moral é sempre tarifada e seu cálculo deve levar em conta as condições econômicas do autor do ato ilícito, aferíveis, no caso de pessoa jurídica, com base no seu contrato social ou no seu faturamento, sendo vedado, em qualquer caso, o arbitramen-

to de valor elevado, que implique o enriquecimento sem causa da vítima.
Assinale a alternativa correta:

a) Apenas a proposição I e a Ill são corretas.
b) Apenas as proposições

I,

c) Apenas as proposições

ll,

Ill e IV são corretas.

lil e IV são corretas.

d) Apenas as proposições Il e III são corretas.

e) Apenas as proposições Il e IV são corretas.

Os empregados João, Rodrigo e Roberto celebraram contratos de trabalho com a empresa COMSUL, respectivamente, de
01/01/ 1980 a 01/02/ 2010, de 01/02/ 1992 a 01/ 02/ 2011 e de 02/10/ 2009 a 01/02/ 2010, todos rompidos por dispensa sem justa causa. O
Sindicato dos Trabalhadores e a Empresa firmaram acordo coletivo de trabalho, para vigorar no período de 01/ 3/ 1991 a 28/02/ 1992,
estabelecendo: a) o pagamento de indenização por tempo de serviço para os empregados dispensados sem justa causa, com previsão
expressa na norma concessiva de que essa vantagem se incorporaria em definitivo no contrato de trabalho individual dos empregados; b)
estabilidade dos empregados que completaram 10 (dez) anos de serviço até 28/ 02/ 92. Tais vantagens não foram incluídas nos instrumen-

24.

tos coletivos celebrados posteriormente.
Considere as proposições abaixo:
I. João e Rodrigo têm direito à reintegração.
II. João tem direito à reintegração.
III. João e Rodrigo têm direito à indenização por tempo de serviço.
IV. Roberto tem direito à indenização por tempo de serviço.

Assinale a alternativa correta:

a) Apenas a proposição I é correta.
b) Apenas a proposição Il é correta.
c) Apenas a proposição Ill é correta.
d) Apenas as proposições il e lil são corretas.

e) Apenas as proposições I e IV são corretas.

25.

O contrato de trabalho entre Isabel da Silva e JJP Telemarketing Ltda. vigorou de 15/03/ 2005 a 10/ 05/ 2010, quando a emprega-

da foi dispensada sem justa causa com aviso prévio indenizado. Isabel descobriu que estava grávida em consulta médica ocorrida em
02/07/ 2010. Nesse mesmo dia, os exames indicaram que sua gravidez era de aproximadamente quatro semanas e meia, Isabel ajuizou
ação trabalhista em face de JJP Telemarketing Ltda. em 09/06/ 2012, postulando os salários, 13° salário, férias e FGTS e multa de 40%
,
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certicorrespondentes ao período da estabilidade de gestante. Isabel comprovou o nascimento do filho em 19/ 3/ 2011 com a respectiva
dão de nascimento.

Assinale alternativa correta:

a) Está prescrita pretensão de Isabel, eis que ajuizou a ação após dois anos da extinção do contrato de trabalho.
b) São devidos salários,

13°

salário, férias e FGTS e multa de 40% do período da estabilidade gestante, não havendo prescrição.

c) Caracterizou-se abuso de direito de Isabel, já que ajuizou ação trabalhista após o término da estabilidade, não permitindo que o
pregador pudesse oferecer o emprego de volta e se beneficiar do trabalho, já que teria que pagar o salário,

em-

d) Não há direito à estabilidade de gestante, eis que a gravidez se deu após a rescisão contratual.

e) Nenhuma das alternativas anteriores é correta.

26.

Analise as proposições abaixo:

1. As gorjetas impróprias revestem-se de inequívoca natureza salarial, integrando a base de cálculo das horas extras.

fixadas.
II. As gueltas são espécies de comissões devidas pelo empregador ao empregado vendedor quando este atinge as metas
Ill. As gorjetas próprias não integram o salário, mas apenas a remuneração, devendo compor a base de cálculo das férias, 139 salário,
FGTS e aviso prévio.
inforIV. Para a integração das gorjetas próprias na remuneração do empregado para todos os efeitos legais, o respectivo valor deve ser
mado pelo empregado ao empregador, mês a mês, observando-se o princípio da boa-fé objetiva, segundo o qual devem as partes agir
com colaboração e cooperação.

Assinale a alternativa correta:

a) As proposições I e Il são corretas.
b) As proposições lil e IV são corretas.
c) As proposições I e IV são corretas.
d) As proposições Il e lil são corretas.
e) Todas as proposições são incorretas.

27.

Considere as proposições abaixo:

I. A utilização adequada dos recursos naturais disponíveis, a preservação do meio ambiente e a observância das disposições que regulam
as relações de trabalho são condições necessárias para que se considere realizada a função social da propriedade rural.
II. A observância das disposições que regulam as relações de trabalho não é condição necessária para o cumprimento da função social da

propriedade rural.

nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, é assegurada aos trabalhadores na Constituição da República,
mas não sua participação na administração da empresa.
Ill. A participação

IV. Considera-se trabalho rural a pasteurização do leite realizada em propriedade situada no perímetro urbano, na qual se explora a

cuária de leite.
Assinale a alternativa correta:

a) Apenas a proposição I é correta.
b) Apenas a proposição Il é correta.

c) Apenas as proposições I e IV são corretas.
d) Apenas as proposições Il e lil são corretas.

e) Todas as proposições são incorretas.

pe-
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O contrato de trabalho vigeu de 10/ 3/ 2007 a 15/ 10/ 2012. O empregado foi dispensado sem justa causa, com aviso prévio indenizado. Ao longo da relação de emprego, não usufruiu férias.

28.

Assinale a alternativa correta:
a) O empregado faz jus ao aviso prévio de 42 dias, bem como à indenização em dobro de quatro períodos de férias, à remuneração de um
período de férias, de forma simples, e à remuneração de 9/ 12 de férias proporcionais, igualmente de forma simples.

b) O empregado faz jus ao aviso prévio de 45 dias, bem como à indenização em dobro de cinco períodos de férias e à remuneração de
9/ 12 de férias proporcionais, igualmente de forma simples.
c) O empregado faz jus ao aviso prévio de 30 dias, bem como à indenização em dobro de quatro períodos de férias, à remuneração de um
período de férias, de forma simples, e à remuneração de 7/ 12 de férias proporcionais, igualmente de forma simples.

d) 0 empregado faz jus ao aviso prévio de 45 dias, bem como à indenização de cinco períodos de férias, de forma simples, e à remuneração de 9/ 12 de férias proporcionais, igualmente de forma simples.
e) O empregado faz jus ao aviso prévio de 45 dias, bem como à indenização em dobro de quatro períodos de férias, à remuneração de um
período de férias, de forma simples, e à remuneração de 9/ 12 de férias proporcionais, igualmente de forma simples.

29.
I. O

Analise as proposições abaixo:
empregado aprendiz faz jus aos depósitos do FGTS no importe de 2% sobre a remuneração que lhe é devida, sendo-lhe lícito o saque

ao final do contrato.
II. Fazem jus ao recebimento dos depósitos do FGTS do empregado falecido, preferencialmente, seus sucessores previstos na lei civil,
indicados em alvará judicial, expedido a requerimento do interessado, independente de inventário ou arrolamento.
III. O trabalhador avulso faz jus ao saque dos depósitos do FGTS quando houver suspensão total do trabalho avulso por período igual ou
superior a 120 (cento e vinte) dias, comprovada por declaração do sindicato representativo da categoria profissional.
IV. O recolhimento

do FGTS do empregado doméstico torna-se obrigatório após o primeiro depósito realizado pelo empregador.

Assinale a alternativa correta:

a) Apenas as proposições I e II são corretas.
b) Apenas as proposições I e IV são corretas.

c) Apenas as proposições Il e lil são corretas.
d) Apenas as proposições Il e IV são corretas.

e) Apenas as proposições lil e IV são corretas.

30.

Analise as proposições abaixo:

I. O modelo de utilidade pertencerá exclusivamente ao empregador quando decorre de trabalho cuja execução ocorra tanto no Brasil
quanto no exterior e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais o

empregado foi contratado.
II. É lícito ao empregador, titular da patente, conceder ao empregado, autor de invento ou aperfeiçoamento, participação nos ganhos
econômicos resultantes da exploração da patente, hipótese em que a essa retribuição integrará o salário para todos os efeitos legais.
Ill. Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade,

cuja patente

seja requerida pelo empregado até seis meses após a extinção do vínculo empregatício.
IV. Mesmo havendo contribuição pessoal do empregado, a propriedade da invenção pertencerá exclusivamente ao empregador, quando
forem por ele fornecidos os recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos.

Assinale a alternativa correta:

a) Apenas as proposições il e IV são corretas.
b) Apenas as proposições I e II são corretas.

c) Apenas a proposição Il é correta.
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d) Apenas a proposição Ill é correta.
e) Todas as proposições são incorretas.

31.
I.

Analise as proposições abaixo:

É nulo o contrato de trabalho celebrado por menor de

16 anos, sendo que a decretação de nulidade gera efeitos "ex nunc", de forma

que é devida a anotação de todo o período trabalhado na CTPS.
II. É nulo o contrato de trabalho celebrado por menor de 16 anos, sendo que a decretação de nulidade gera efeitos "ex tunc", de modo
que não é devida a anotação na CTPS do período anterior a decisão que decretou a nulidade.
Ill. Viola o art. 442 da CLT ("Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego") deci-

são que declara existência de vínculo empregatício entre o trabalhador sujeito a condição análoga à de escravo e o beneficiário do seu
trabalho, por não estar presente manifestação de vontade livre do trabalhador.
IV. Viola o art. 104, ll, do Código Civil (segundo o qual é condição para a validade do negócio jurídico que seu objeto seja lícito) a decisão
que reconhece vínculo empregatício entre o vigia do prostíbulo e o respectivo proprietário.

Assinale a alternativa correta:

a) Apenas a alternativa I é correta.
b) Apenas a alternativas il é correta,

c) Apenas as alternativas il e lil são corretas.
d) Apenas a alternativa lil é a correta.

e) Apenas as alternativas I e IV são corretas.

32.

Analise as proposições abaixo:

1. O empregado eleito para cargo de administração sindical ou representação profissional perderá o mandato se aceitar voluntariamente

transferência que dificulte ou torne impossível o desempenho das suas atribuições sindicais.
II. É hipótese de suspensão do contrato de trabalho, salvo assentimento da empresa ou cláusula contratual, o tempo em que o empregado dirigente sindical se ausentar do trabalho para desempenho de suas atribuições sindicais.
Ill.

É exigida a qualidade de sindicalizado para o exercício de qualquer função representativa de categoria econômica ou profissional, em

órgão oficial de deliberação coletiva, bem como para o gozo de favores ou isenções tributárias, salvo em se tratando de atividades não
econômicas.
IV.

Os empregadores ficam obrigados a descontar na folha de pagamento dos seus empregados, desde que por estes devidamente auto-

rizados, todas as contribuições devidas ao Sindicato, quando por estes notificados.

Assinale a alternativa correta:

a) Apenas a proposição I é incorreta.
b) Apenas as proposições I e IV são incorretas.

c) Apenas as proposições Il e lil são incorretas.
d) Apenas a proposição IV é incorreta.
e) Todas as proposições são incorretas.

33.

Analise as proposições abaixo:

1. Dentre os princípios e valores que regem a Cooperativa de Trabalho estão a preservação dos direitos sociais, o valor social do trabalho e
da livre iniciativa, a busca do pleno emprego e a não precarização do trabalho.

do sócio cooperado retiradas não inferiores ao piso da categoria profissional e, na ausência deste, não inferiores ao salário
mínimo, calculadas de forma proporcional às horas trabalhadas ou às atividades desenvolvidas.
II. São direitos
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Ill. A duração normal do trabalho do sócio cooperado não poderá ser superior a 8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) horas semanais, exceto quando a atividade, por sua natureza, demandar a prestação de trabalho por meio de plantões ou escalas, facultada a

compensação de horários.
IV.

É vedada, em qualquer hipótese, a participação da Cooperativa de Trabalho em procedimentos de licitação pública.

Assinale a alternativa correta:

a) Apenas as proposições III e IV são corretas.
b) Apenas as proposições il e lil são corretas.
c) Apenas as proposições I e IV são corretas,
d) Apenas as proposições Il e IV são corretas.
e) Apenas as proposições I e lil são corretas.

DIREITO ADMINISTRATIVO

34.

O governador do Estado resolve extinguir gratificação atribuída a alguns servidores. Assinale a alternativa correta:

a) Não é lícito fazê-lo porque o servidor tem direito adquirido às gratificações que percebe.
b) É lícito fazê-lo, desde que por intermédio de

lei,

de iniciativa governamental, desde que preservado o valor nominal da remuneração.

c) A única alteração permitida na remuneração dos servidores é a implantação do sistema de subsídios.
d) É lícito fazê-lo, desde que, concomitante à extinção da gratificação, ele ajuíze ação declaratória de constitucionalidade de lei.

e) A alteração da remuneração dos servidores estaduais depende de lei de competência privativa da União, nos termos do art.
ne", da Constituição da República.

22, I, "fi-

A Companhia de Saneamento Ambiental de Curitiba aplicou multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) à Indústria de Álcool Terra
Firme S/A pelo fato de ter ela promovido a queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de São José dos
Pinhais, de 14/ 5/ 2005 a 20/ 8/ 2005, em área localizada a menos de um quilômetro do perímetro urbano, causando inconvenientes ao

35.

bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem. Instaurado em 15/ 9/ 2005, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em
24/03/ 2007. A multa foi aplicada após o encerramento do procedimento administrativo, sem o pagamento no prazo legal. A execução

fiscal foi proposta em 31/ 7/ 10.
Assinale a alternativa correta:

a) Está prescrita a da ação (ou pretensão) punitiva da Administração Pública, visto que se aplica ao caso o prazo de dez anos previsto no
art. 205 do Código Civil, iniciando-se a partir do ato ilícito.
b) Está prescrita a da ação (ou pretensão) punitiva da Administração Pública, eis que se aplica o prazo de cinco anos previsto na Lei Federal 9.873/99, contado da prática do ato ilício.

c) Não está prescrita a da ação (ou pretensão) punitiva da Administração Pública, pois se aplica o prazo de cinco anos previsto na Lei Federal 9.873/ 99, mas o termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência a lesão ao direito que ocorre, no caso de multa
administrativa, com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplemente o administrado infrator.
d) Não está prescrita a da ação (ou pretensão) punitiva da Administração Pública, pois se aplica o prazo de dez anos do art. 205 do Código
Civil, contando-se o termo inicial da prescrição a partir do momento em que ocorre a lesão ao direito, ou seja, com o vencimento do
crédito sem pagamento.

e) Nenhuma das alternativas anteriores é correta.

36.

Tendo em conta a Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), analise estas proposições:

I. Nunca estão sujeitos às penalidades da Lei 8.429/92 os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada.
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indireta ou
II. São atos de improbidade administrativa os praticados por agente público, servidor ou não, contra a administração direta,
Território.
Municípios
e
de
dos
Distrito
Federal,
do
Estados,
da
dos
Poderes
União,
fundacional de qualquer dos
sujeitos às penalidades da Lei 8.429/92, quando praticarem atos de improbidade contra o patrimônio da
respectiva entidade, se esta recebe subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público.
Ill. Dirigentes de sindicatos estão

para
IV. As disposições da Lei 8.429/ 92 são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra

a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.
Assinale a alternativa correta:

a) Apenas a proposição I é incorreta.
b) Apenas a proposição Il é correta.
c) Apenas a proposição il é incorreta.
d) Apenas as proposições I e IV são corretas.
e) Apenas as proposições Il e lil são corretas.

DIREITO PENAL

Durante audiência trabalhista, o juiz verificou contradição entre os depoimentos das testemunhas Jesse de Souza (trazida pelo
reclamante) e Penélope da Silva (indicada pela reclamada), especificamente em relação à ausência de intervalo do autor durante o período de abril de 2008 a fevereiro de 2010, em que todos trabalharam juntos. Jesse afirmava categoricamente que a reclamante jamais
usufruíra intervalo de uma hora de almoço, enquanto Penélope, por sua vez, dizia que sempre viu o reclamante usufruir o intervalo de
uma hora para almoço. O Juiz do Trabalho acareou as testemunhas, que mantiveram os respectivos depoimentos. Em seguida, determinou que fosse oficiado o Ministério Público Federal para instauração de inquérito policial e indiciamento de Jesse e de Penélope, tendo
em vista a existência de crime de falso testemunho. Concluído o inquérito, o Procurador da República ofereceu denúncia contra Jesse de
Souza e Penélope da Silva, imputando-lhes o cometimento do crime de falso testemunho.

37.

Assinale a única alternativa correta:

a) Se Jesse se retratar antes da sentença penal, deixará de ser punível a conduta, prosseguindo a denúncia apenas em relação a Penélope.
b) Para deixar de ser punível a conduta pela retratação, o agente deverá se retratar antes da prolação da sentença do processo onde se
verificou o crime de falso testemunho.
c) Para que haja a extinção da punibilidade pela retratação, é imprescindível que tanto Jesse quanto Penélope se retratem antes da

sen-

tença penal.

d) Para que haja a extinção da punibilidade pela retratação, é imprescindível que Jesse e Penélope, em conjunto, se retratem antes da
prolação da sentença trabalhista.

e) Nenhuma das alternativas anteriores é correta.

João Marciano era procurador de sua mãe, Madalena Marciano, tendo poderes para receber e dar quitação do benefício previdenciário a que ela fazia jus. Após a morte de Madalena, em 15/ 6/ 2009, João, munido da mesma procuração, continuou recebendo a
referida pensão até 21/ 2/ 2011. Ao todo, João recebeu indevidamente de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e foi denunciado e condenado em
primeiro grau à pena de um ano e quatro meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direito, pela prática do delito previsto no art. 171, § 39, do Código Penal. A defesa recorre, postulando sua absolvição.

38.

Analise as proposições abaixo:
I. Deve ser absolvido o réu, visto que a União se desinteressou da cobrança de valores não superiores a R$ 10.000,00 (artigo 20 da Lei ne

10.522/2002) e objeto do ilícito é limitado a R$ 4.000,00. Não há dúvida de que sua conduta é materialmente atípica pela insignificância
da lesão ao bem jurídico tutelado, sendo de rigor a sua absolvição.
11. Aplica-se, ao caso, o princípio da insignificância, tendo em vista a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade

social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Ill. O princípio da insignificância está diretamente ligado aos postulados da fragmentariedade e intervenção mínima do Estado em maté-

ria penal.
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IV. Não deve ser absolvido o réu ante o elevado o grau de reprovabilidade da conduta praticada.

Assinale a alternativa correta, a partir da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

a) São corretas apenas as proposições I e 11.
b) São corretas apenas as proposições lil e IV.

c) São corretas apenas as proposições Il e Ill.
d) É correta apenas a proposição IV.
e) É correta apenas a proposição l.

39.

Assinale a alternativa correta:

a) Configura ilícito penal o não recolhimento das contribuições previdenciárias devidas pelo segurado ou contribuinte, ainda que não
descontadas pelo empregador.
b) Configura ilícito penal deixar de recolher à previdência social, no prazo e forma legal ou convencional, as contribuições descontados
dos empregados.

c) Configura ilícito penal o não recolhimento da cota patronal da contribuição social devida ao INSS.
d) Configura contravenção penal o não pagamento pelo empregador de benefício já pago à empresa pela previdência social e devido ao
empregado segurado.
e) Promovido o parcelamento de contribuições previdenciárias retidas pelo empregador do segurado empregado, fica suspensa a pretensão punitiva do Estado, correndo a prescrição.

Notícia do UOL de 29/03/ 2012 trazia este título: "STF abre ação contra deputado alagoano por trabalho escravo". Na matéria,
40.
constava: "Por 6 votos a 4, o STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu abrir ação penal para investigar o deputado federal João Lyra (PSDAL), acusado de manter, em sua propriedade no município de União dos Palmares (AL), cerca de 50 trabalhadores em condições análogas
à escravidão. Com a decisão, ele passa à condição de réu e, caso condenado, poderá pegar de 2 a 8 anos de prisão. De acordo com a denúncia do Ministério Público, os trabalhadores foram encontrados durante fiscalização de grupo do Ministério do Trabalho. Segundo as
informações, eles não tinham acesso a banheiros e transportes e recebiam comida de má qualidade. Segundo depoimentos de trabalhadores, eles eram sujeitos a jornadas de trabalho que as vezes duravam até 24 horas. A defesa do deputado negou as acusações contra
ele, alegando que não houve prática de crime e que eles não estavam sujeitos a condições análogas ao trabalho escravo. Segundo os
poder/ 1069274-stf-abreadvogados, os fatos configurariam, no máximo, irregularidades trabalhistas" (http: / /www1.folha.uol.com.br/
acao-contra-deputado-alagoano-por-trabalho-escravo.shtml).

Sobre trabalho escravo, tendo como referência o texto acima e situações semelhantes, analise estas proposições:

I. Os que são contra a tese de que se repute a ocorrência de crime nessas situações, como o ministro Gilmar Mendes, consideram que o
quadro pode caracterizar irregularidade trabalhista, mas não a redução de alguém à condição análoga à de escravo. "A inexistência de
refeitórios, chuveiros, banheiros, pisos em cimento, rede de saneamento, coleta de lixo é deficiência estrutural básica que assola de forma vergonhosa grande parte da população brasileira, mas o exercício de atividades sob essas condições que refletem padrões deploráveis e abaixo da linha da pobreza não pode ser considerado ilícito penal, sob pena de estarmos criminalizando a nossa própria deficiên-

cia".
II. Na mesma linha de argumentação da corrente mencionada na proposição anterior, ressalta-se que o bem jurídico tutelado pelo artigo
149 do Código Penal (crime de redução a condição análoga à de escravo) não é a relação de trabalho, mas a liberdade individual de cada
cidadão. Argumenta-se que, dependendo da interpretação, outras relações de trabalho estariam sujeitas à "jornada exaustiva", como

ocorre, por exemplo, no comércio nas festas de fim de ano, ou na construção civil, quando a entrega do empreendimento está próxima.

em situações como a retratada
tanto entre os ministros do STF como na literatura penal
na matéria jornalística, consideram caracterizado o delito (de redução à condição análoga à de escravo) quando o agente submete os
trabalhadores a condições degradantes, como a falta de instalações sanitárias e a ausência de luz para as refeições, em "ambiente inóspito", e ao cumprimento de jornada de trabalho exaustiva.
Ill. Os que sustentam a existência do crime

-

-,
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IV. Para a caracterização do crime, segundo o Código Penal, não basta 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. É preciso ainda que o agente mantenha vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera

de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho, agindo por motivo de preconceito de raça,
cor, etnia, religião ou origem.
Assinale a alternativa correta:

a) Apenas a proposição IV é correta.

b) Apenas as proposições

I,

II e IV são corretas.

c) Apenas as proposições

I,

II e Ill são corretas.

d) Apenas as proposições Il e III são corretas.
e) Todas as proposições são corretas.

BLOCO 2
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

Em ação civil pública, interpretando o art. 71 da CLT, o determinou determinou, em favor de específica categoria
profissional, limites contratuais para o momento da concessão do descanso intrajornada pelo empregador, considerando o
início e o fim da jornada de trabalho, de tal maneira a não permitir esse descanso antes das duas primeiras ou durante as
duas últimas horas de trabalho. Após o trânsito em julgado da decisão, lei federal que altera o texto da CLT, autorizando,
para essa específica categoria, a concessão do descanso intrajornada em qualquer momento.

41.

Assinale a alternativa correta, quanto à adequada iniciativa do empregador:

a) Não há medida judicial cabível para alterar a decisão transitada em julgado, em razão da sua imutabilidade.
b) É o mandado de segurança o remédio jurídico necessário para decretar a prevalência da lei sobre a sentença transitada
em julgado, visando a desobrigar o empregador do cumprimento desta.

c) A ação revisional é o meio adequado para que seja proferida nova decisão sobre a mesma lide.
d) Para a hipótese apontada o meio de desobrigar o empregador do cumprimento dos limites para o descanso intrajornada
de seus empregados é a ação rescisória.

e) Basta simples petição do empregador ao juiz da execução da sentença, informando que está desobrigado de cumprir a
decisão, em virtude da incidência de lei nova e de que aquela deixa de compor qualquer obrigação em contrário, não sendo mais executável nos limites estabelecidos.

42.

Acerca da ação rescisória no processo do trabalho, é correto afirmar:

a) Caracteriza dolo processual capaz de fundamentar corte rescisório o fato de omitir a parte vencedora fatos contrários a
ela

que,

revelados, dariam ao julgamento da causa rescindenda desfecho diverso.

b) A ação rescisória comporta dilação probatória e a não apresentação de resposta pelo réu não implica confissão,
c) A decisão proferida na ação rescisória pode ser objeto de nova ação rescisória, com a finalidade de se discutir o vício
imputado à sentença primitiva.

d) Questões de ordem processual nunca poderão ser objeto de pretensão de corte rescisório.

e) A valoração equivocada da prova pela decisão rescindenda implica erro de fato capaz de ensejar o desfazimento da
sa julgada material naquela operada.

43.

Assinale a alternativa incorreta:

coi-
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a) Segundo a CLT, a testemunha, antes de prestar depoimento, será qualificada, indicando o nome, nacionalidade, profissão, idade, residência, e, quando empregada, o tempo de serviço prestado ao empregador.
b) O compromisso legal será prestado após a qualificação da testemunha.
cada parte não poderá indicar mais de três testemunhas, salvo quando se tratar de inquérito, caso em que este número
poderá ser elevado a seis. Já no caso de procedimento sumaríssimo, cada parte pode indicar até duas testemunhas. Esta limitação, entretanto, não se impõe ao Juiz, que pode ouvir outras testemunhas, além do número indicado.

c) Segundo a

CLT,

coercitid) No procedimento sumaríssimo, caso a testemunha intimada não compareça, o juiz poderá determinar sua imediata condução

va.

e) A testemunha que for parente até o terceiro grau civil (como tio, sobrinho e primo), amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das
partes, não prestará compromisso, e seu depoimento valerá como simples informação.

44.

Assinale a alternativa incorreta:

a) Segundo entendimento sumulado do TST, a ação rescisória calcada em violação de lei não admite reexame de fatos e provas do
cesso que originou a decisão rescindenda.

pro-

b) Segundo entendimento sumulado do TST, não padece de inépcia a petição inicial de ação rescisória apenas porque omite a subsunção
do fundamento de rescindibilidade no art. 485 do CPC ou o capitula erroneamente em um de seus incisos. Contanto que não se afaste
dos fatos e fundamentos invocados como causa de pedir, ao Tribunal é lícito emprestar-lhes a adequada qualificação jurídica ("iura novit
curia"). No entanto, fundando-se a ação rescisória no art. 485, V, do CPC, é indispensável expressa indicação, na respectiva inicial, do
dispositivo legal violado, por se tratar de causa de pedir da rescisória, não se aplicando, no caso, o princípio "iura novit curia".
c) Segundo entendimento sumulado do TST, a legitimidade "ad causam" do Ministério Público para propor ação rescisória está limitada
às alíneas "a" e "b" do inciso lil do art. 487 do CPC (se não foi ouvido no processo, em que lhe era obrigatória a intervenção ou quando a
sentença é o efeito de colusão das partes, a fim de fraudar a lei).
7° XXIX, da Constituição da Repú,
d) Segundo entendimento sumulado do TST, não procede ação rescisória calcada em violação do art.
blica, quando a questão envolve discussão sobre a espécie de prazo prescricional aplicável aos créditos trabalhistas, se total ou parcial,
porque a matéria tem índole infraconstitucional, construída, na Justiça do Trabalho, no plano jurisprudencial.

e) Se a decisão rescindenda é homologatória de acordo, não há parte vencedora ou vencida, razão pela qual não é possível a sua desconstituição calcada no inciso Ill do art. 485 do CPC (dolo da parte vencedora em detrimento da vencida).

Juiz da 13 Vara do Trabalho de Curitiba (PR), acolhendo exceção de incompetência em razão do lugar, enviou o processo para
45.
uma das Varas do Trabalho de Criciúma (SC), sob o fundamento de que o Juízo competente para processar e julgar a controvérsia era
aquele onde o empregado prestara serviços, embora contratado por telefone quando residia na Capital, para onde retornou após o encerramento do contrato. De acordo com a lei e a jurisprudência dominante do TST, a medida judicial própria do Reclamante para impugnar a referida decisão é:

a) O mandado de segurança contra a decisão que determinou o envio dos autos para Criciúma, no prazo de 120 dias da ciência da

deci-

são.

b) O recurso ordinário contra a decisão que determinou o envio dos autos para Criciúma, no prazo de oito dias da ciência da decisão.

c) O agravo contra a decisão que determinou o envio dos autos para Criciúma, no prazo de oito dias da ciência da decisão.
d) O recurso ordinário contra sentença que venha a ser proferida pelo Juízo da Vara de Criciúma, no prazo de oito dias da ciência da
tença;

e) O agravo contra a decisão que determinou o envio dos autos para Criciúma, no prazo de dez dias da ciência da decisão.

46.

A partir do calendário do mês de agosto de 2012, abaixo, analise o enunciado a seguir.

Agosto de 2012

sen-
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Dom

Seg

Ter

Qua

Qui

Sex

Sáb

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Acolhendo pedido do autor, o juiz deferiu tutela antecipada determinando à empresa que depositasse verbas rescisórias no prazo de dez
dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) e penhora "on line". A empresa recebeu o mandado, no dia 04/08/ 2012. Assinale
abaixo o último dia do prazo para cumprimento da decisão, observando a lei e a jurisprudência dominante do TST:

a) 14 de agosto de 2012.
b) 15 de agosto de 2012.

c) 16 de agosto de 2012.
d) 17 de agosto de 2012.
e) 20 de agosto de 2012.

O Juiz da 179 Vara do Trabalho de Curitiba determinou expedição de carta precatória para a penhora do veículo Volkswagen Gol,
placas ADJ 2110, indicado pelo exequente como sendo de propriedade de Epaminondas de Albuquerque. Distribuída a carta precatória
para a 32 Vara do Trabalho de Cascavel, onde se encontrava o veículo, a juíza determinou a constrição do referido bem. O Oficial de Justicumprindo mandado de avaliação e penhora, avaliou o bem em R$ 10.000,00 (dez mil reais), lavrando o respectivo auto. Epaminon-

47.

ça,

das de Albuquerque, alegando-se terceiro, ajuizou embargos de terceiro perante a
invalidar a penhora.

32

Vara do Trabalho de Cascavel, com o objetivo de

Assinale a única alternativa correta:

a) A Juíza da

39

Vara do Trabalho de Cascavel é competente para julgar os embargos de terceiro.

b) O Juiz da 17e Vara do Trabalho de Curitiba é competente para julgar os embargos de terceiro.
c) O juízo da 3e Vara do Trabalho de Cascavel terá a faculdade de julgar os embargos ou devolver a precatória para apreciação pelo juízo
deprecante.

d) A Juíza da 3* Vara de Cascavel deve indeferir a petição inicial dos embargos de terceiro, sob o fundamento de que só poderia ser ajuizado perante o juízo da 179 Vara do Trabalho de Curitiba.

e) Qualquer dos juízos seria competente para julgar os embargos de terceiro, definindo-se a competência pelo foro da propositura da
ação.

A sentença, confirmada pelo TRT e pelo TST, defere horas extras e reflexos ante a constatação da possibilidade de controle do
trabalho externo e de prorrogações pelos meios adotados pela empregadora, mediante rastreamento por satélite e contato com o motorista na condução do caminhão. Denegado seguimento ao recurso extraordinário, o réu interpõe agravo de instrumento. No processo de
execução da sentença, ainda pendente de julgamento o agravo de instrumento, o feito é submetido à conclusão do juízo com pedido do
credor para a liberação do valor liquidado e a respeito do qual não paira controvérsia.

48.

É correto afirmar:
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a) O Juiz determinará a liberação, pois a execução não fica prejudicada na pendência de recurso extraordinário, ou de agravo de instrumento destinado a sua admissão.
b) O Juiz determinará a liberação somente após intimar o devedor e desde que ele não se oponha ou permaneça silente.

c) O Juiz sobrestará a execução, pois provisória.
d) O crédito não será liberado, ante a possibilidade de alteração do julgado, uma vez processado e acolhido o recurso extraordinário.
e) Nenhuma das alternativas anteriores é correta.

É proposta ação em face da empregadora por cônjuge e filho menor de empregado que veio a óbito em acidente de trânsito
sofrido no trajeto de sua casa para o trabalho. O acidente foi causado por terceiro que, embriagado, cruzou via preferencial, atingindo a
bicicleta da vítima. A petição inicial alegou que o acidente de trajeto se equipara ao acidente de trabalho, para efeito de responsabilidade
do empregador. Na audiência de instrução processual, o preposto da ré, devidamente intimado, com a cominação de confissão em caso
de ausência, não comparece para prestar depoimento. Encerrada a instrução sem qualquer outra prova, apresentadas razões finais e não
havendo conciliação, o feito é submetido a julgamento.
49.

Assinale a alternativa correta, segundo a jurisprudência dominante:

a) A competência para julgar a matéria é da Justiça do Trabalho, visto que a causa de pedir é a alegação de acidente de trabalho.
b) A competência não é da Justiça do Trabalho, pois o acidente foi causado por terceiro estranho à relação de emprego.

c) O juízo deve acolher o pedido, em face da confissão ficta do

réu,

diante da ausência do preposto na audiência em que deveria depor.

d) A Justiça Comum estadual é competente para julgar a demanda, uma vez
trânsito.

que,

em última análise, o objeto da lide é um acidente de

e) Compete à Justiça Comum estadual processar e julgar ação indenizatória proposta por viúva e filhos de empregado falecido em acidente de trabalho, pois o conflito intersubjetivo de interesses não se desenvolve entre empregado e empregador.

Em ação trabalhista proposta por auxiliar de produção, formulou o autor pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. A petição inicial alega que o reclamante era exposto a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e
prolongadas ao longo dos últimos seis meses do contrato, durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções, pelo seu superior
hierárquico. Afirma ainda que essa situação o desestabilizou inclusive em sua vida íntima, forçando-o a se demitir. A prova colhida na
instrução processual foi uníssona no sentido de que o ambiente de trabalho era normal, agradável e adequado, sendo o comportamento
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da chefia cordato e educado. Entretanto, essa mesma prova indicou que em uma única ocasião, pouco antes do pedido de demissão, o
chefe gritou com o autor, chamando-o de imbecil, durante reunião de trabalho, na presença dos colegas. A sentença, no mérito, não
reconheceu assédio moral e julgou improcedente o pedido formulado. O autor interpõe recurso ordinário, postulando reforma da sentença para o fim de ser a pretensão deduzida na inicial inteiramente acolhida.
No exame do recurso ordinário, conforme a jurisprudência dominante, o Tribunal deverá:

a) Negar provimento ao recurso, sob o fundamento de que o seu provimento implicaria julgamento "extra petita".
b) Negar provimento ao recurso, tendo em vista que na instrução processual se produziu prova sobre fato alheio à "res in iuditio deducta".

c) Dar provimento ao recurso para reconhecer o assédio moral e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para que o juízo arbitre
a indenização correspondente à ofensa comprovada na instrução processual.
d) Dar provimento ao recurso para reconhecer a ocorrência do assédio moral e arbitrar a indenização devida.
e) Dar provimento parcial ao recurso para, mesmo não reconhecendo o assédio moral, condenar o réu a pagar indenização decorrente da
ofensa à honra do empregado.

51.

Considerado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, analise estas proposições:

1. Após a edição da Emenda Constitucional 45, as questões relacionadas ao processo eleitoral sindical, ainda que esbarrem na esfera do
direito civil, estão afetas à competência da Justiça do Trabalho, pois se trata de matéria que tem reflexo na representação sindical.

21
competência da
II. Após a edição da Emenda Constitucional 45, as questões relacionadas ao processo eleitoral sindical só estão afetas à
Justiça do Trabalho quando não esbarram na esfera do direito civil.
sindical,
Ill. Após a edição da Emenda Constitucional 45, estão afetas à competência da Justiça do Trabalho os litígios sobre representação
reflexo
em
implicando
inclusive na hipótese de ação de improbidade administrativa, em que se pretende afastar a diretoria de sindicato,

na representação sindical.
sindical,
IV. Após a edição da Emenda Constitucional 45, estão afetas à competência da Justiça do Trabalho os litígios sobre representação
sindicadiretoria
de
afastar
a
pretende
que
se
em
administrativa,
improbidade
de
hipótese
de
ação
a

mas essa competência não alcança
to.
Assinale a alternativa correta:

a) Apenas a proposição I é correta.
b) Apenas a proposição il é correta.
c) Apenas as proposições I e llI são corretas.
d) Apenas as proposições I e IV são corretas.

e) Apenas as proposições II e IV são corretas.

Josias Quintal ajuizou ação trabalhista em face da Companhia de Cimentos Rocha Ltda. alegando ter sido dispensado por ser
portador do vírus HIV. Na contestação, a empresa sustentou desconhecer a doença do trabalhador, sustentando ter exercido legitimamente seu direito potestativo de dispensar o empregado. A partir do entendimento jurisprudencial dominante no TST, analise as proposi-
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ções abaixo:
I.

É do trabalhador o ônus de provar sua

alegação, nos termos do art. 818 da CLT.

II. Cabe ao trabalhador provar fato constitutivo do direito alegado (a discriminação), nos termos do art. 333, I, do CPC. Ao empregador
caberia provar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do trabalhador, ou apresentar contraprova, caso o autor produzisse

prova de sua alegação.
Ill. Presume-se discriminatória a dispensa do empregado soropositivo, recaindo sobre o empregador o ônus de comprovar que não tinha
ciência do fato ou que o ato de dispensa teve outra motivação lítica.

IV. A distribuição do ônus da prova deverá ser necessariamente definida pelo Juiz na audiência inicial, quando indicará seu posicionamento,

permitindo às partes que possam produzir as provas que lhes incumbem na fase de instrução.

Assinale a alternativa correta:

a) São corretas apenas as proposições I e ll.
b) São corretas apenas as proposições III e IV.
c) Apenas a proposição Il está correta.
d) Apenas a proposição lil está correta.

e) Apenas a proposição IV está correta.

Empregado domiciliado no município de Jaboti foi admitido na empresa em 14/02/ 2003. Em 27/ 12/ 2004 foi afastado pelo INSS com benefício B31 (auxílio-doença) com CID M 544 (lombalgia). Em 12/ 12/ 2009 teve cessado seu benefício previdenciário. Em 13/ 03/ 2009 ajuizou ação trabalhista pedindo indenização por acidente de trabalho, alegando que o problema de coluna
teve origem na atividade desenvolvida na empregadora. No processo houve perícia favorável à tese defendida pelo empregador, quanto
à ausência de nexo causal, e a sentença julgou improcedente o pedido em 22/03/ 2010. Os autos foram arquivados definitivamente em
24/07/ 2012. Após trânsito em julgado da decisão do processo trabalhista a empregadora encaminhou várias correspondências ao empregado solicitando o retorno ao trabalho, eis que desde a alta do INSS ele não comparecera na empresa. Como resposta a advogada do
empregado informou sobre a existência de duas ações contra o INSS. Uma na Justiça Comum, perante a Vara Cível da comarca de Jaboti,
onde não há Vara da Justiça Federal, ajuizada em 27/ 08/ 2009 (fase processual: aguardando laudo de perícia médica). Nessa ação, em que
a empresa não é parte, o empregado postula o restabelecimento do benefício previdenciário, agora na espécie 91(acidente do trabalho).
A outra ação foi promovida perante a Justiça Federal da Capital, com pedido de auxílio-doença, com decisão extinguindo o processo sem
exame do mérito, por continência, com fulcro nos artigos 104, 267, V, e 301, V, § § 1° a 3° , do CPC (autos arquivados em 24/03/ 2011). Em
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26/ 07/ 2012, a empresa empregadora postou, com aviso de recebimento, correspondência solicitando comparecimento do empregado
ao trabalho ou justificativa de sua ausência, documento este que retornou em 27/07/ 2012, com recibo firmado pela esposa do empregado. Ausente resposta, nova correspondência com aviso de recebimento foi reencaminhada em 16/08/ 2012, a qual foi igualmente recepcionada pela esposa do empregado. Não houve resposta qualquer às correspondências do empregador.
Diante do problema, considere as proposições abaixo.
I. Em respeito à competência em razão da pessoa, absoluta, a ação promovida pelo empregado, em face do
Vara Cível da Comarca de Jaboti.

INSS,

não pode prosseguir na

II. O empregador tem o direito de rescindir o contrato de trabalho do empregado, pois não há suspensão contratual e o empregado não é

titular de estabilidade acidentária.
III. A decisão do juízo da Vara do Trabalho na ação trabalhista ajuizada pelo empregado, transitada em julgado, faz coisa julgada em relação ao pedido de restabelecimento do benefício previdenciário solicitado na ação contra o INSS.
IV. Na hipótese de continência, como apontada pelo Juízo da Justiça Federal da Capital do Estado, a competência deve ser fixada no Juízo

perante o qual está tramitando a demanda mais ampla.
Assinale a alternativa correta:

a) Apenas as proposições i e Il são corretas.
b) Apenas as proposições lil e IV são corretas.

c) Apenas as proposições II e IV são corretas.
d) Apenas a proposição Ill é correta.

e) Apenas a proposição IV é correta.

Sem qualquer comunicação prévia, sindicato de trabalhadores inicia movimento de greve em empresa que não
exerce atividade essencial, obstruindo totalmente o ingresso dos empregados para o trabalho, com veículos e cavaletes.
Efetivamente impedidos os empregados de ingressarem no trabalho, foi a empresa informada de que a pretensão do sindicato era impedir o desligamento programado de empregados submetidos a regime de trabalho temporário, ou, quando
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menos, obter em favor deles ampliação dos direitos relativos aos desligamentos.

Diante do problema, considere as proposições abaixo:
I. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar interdito proibitório que tenha por objetivo obter liminar visando

ga-

rantir o uso livre de seu patrimônio, sob o fundamento de justo receio de que o movimento de greve venha efetivar a
bação do seu patrimônio.

tur-

II. Compete à Justiça Comum estadual processar e julgar interdito proibitório promovido pela empregadora visando a res-

guardar o seu direito de possuidor direto, sob o fundamento do justo receio de ser molestado em sua posse.
Ill. O empregador não pode, unilateralmente, suscitar dissídio coletivo.
IV. Cabe mandado de segurança impetrado pelo empregador, perante a Justiça do Trabalho, para garantir o direito líquido
e certo de os empregados ingressarem na empresa.

Assinale a alternativa correta:

a) Apenas as proposições I e llI são corretas.
b) Apenas as proposições I e IV são corretas,
c) Apenas a proposição I é correta.

d) Apenas a proposição IV é correta.

e) Apenas as proposições Il e IV são corretas.

Severino da Silva perdeu a vida em acidente de trabalho quando prestava serviços para Terceirizações Fina Estampa Ltda. Foi
casado com setembrina de Almeida, de quem se divorciara e com quem teve um filho, Lucas da Silva, então com dez anos de idade. Vivia
maritalmente com Joaquina de Souza havia cinco anos. Quando de sua admissão na empresa, informara como dependentes, perante a
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Previdência Social, o filho Lucas da Silva e a companheira Joaquina de Souza. Representado pela mãe, Lucas da Silva ingressa com ação
perante a Justiça do Trabalho demandando indenização por danos morais e materiais em face da empregadora. No processo, as partes
chegam a acordo pelo qual a ré Terceirizações Fina Estampa Ltda. obrigou-se a pagar ao autor R$ 100 mil. Em contrapartida, recebe quijurítação ampla, geral e irrevogável das pretensões deduzidas na ação e da extinta relação jurídica havida entre o "de cujus" e a pessoa
Feito
o
acordo.
no
convencionado
como
juízo
o
valor,
deposita
em
demandada
parte
prazo
ajustado,
a
No
homologado.
dica. O acordo é
juiz
declaração
a
requerendo
ao
autos
nos
ingressa
advogado,
por
Joaquina
de
Souza,
empregado,
falecido
depósito, a companheira do
de nulidade do feito, por não ter ela participado da relação processual. Sucessivamente, requer ao juiz que retenha 75% do valor do
jus à
acordo, sustentando que, por manter união estável, seria titular de 50% dos bens que integravam o patrimônio do casal e ainda faria
que
regular
e
o
válido
e
processo
foi
do
desenvolvimento
que
o
autor
afirma
manifestar-se,
o
metade da legítima hereditária. Instado a
quando
faria
jus,
cujus"
convivente
do
que
"de
pondera
a
argumentandum",
acordo deve ser mantido em todos os seus termos. "Ad
muito, a 50% do valor do acordo.

Considerando o problema, assinale a alternativa correta:

a) Há nulidade processual absoluta e total, desde o aforamento da demanda, pois a ação não poderia ter sido promovida apenas pelo
filho da vítima do acidente do trabalho.
b) Há nulidade processual absoluta, mas apenas nulidade do acordo. São aproveitáveis os demais atos do feito, admitindo-se o seu
lar prosseguimento, agora com o litisconsórcio ativo da convivente Joaquina de Souza, devolvendo-se o depósito para a ré.

regu-

c) Não há nulidade alguma. O autor da ação, Lucas da Silva, era titular de direito próprio, que poderia ser demandado de forma autônoma.

d) Não há nulidade alguma. A convivente faz jus a 50% do valor do acordo,

e) Não há nulidade alguma. A convivente faz jus a 75% do valor do acordo.

56.

Analise as seguintes proposições:

I. Abrangendo o dissídio coletivo a jurisdição dos Tribunais Regionais do Trabalho da
competência para conhecer e julgar o conflito será do TST.
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Região (São Paulo) e 15e Região (Campinas), a

II. Abrangendo o dissídio coletivo a jurisdição dos Tribunais Regionais do Trabalho da 29 Região (São Paulo) e 15e Região (Campinas), a

competência para conhecer e julgar o conflito será do TRT de São Paulo.
III. Abrangendo o dissídio coletivo a jurisdição dos Tribunais Regionais do Trabalho da 12e Região (Santa Catarina) e 49 Região (Rio Grande
do Sul), a competência para conhecer e julgar o conflito será do TST.
IV. Abrangendo o dissídio coletivo a jurisdição dos Tribunais Regionais do Trabalho da 129 Região (Santa Catarina) e 4e Região (Rio Grande
do Sul), a competência para conhecer e julgar o conflito será do TRT da 49 Região.

Responda:

a) Apenas as proposições Il e Ill são corretas.
b) Apenas as proposições Il e IV são corretas,

c) Apenas as proposições I e lil são corretas.
d) Apenas as proposições Il e IV são corretas.
e) Apenas as proposições Ill e IV são corretas.

57.

Assinale a alternativa correta:

para evitar a duplicidade de pagamento, deve excluir da conta de liquidação do crédito os valores que o devedor, na via dos
embargos à execução, comprova ter quitado antes da sentença.

a) O

Juiz,

b) Concorrendo créditos trabalhistas e tributários, o produto da expropriação do bem do devedor será distribuído conforme a prelação
das penhoras.
c) O Juiz da execução, somente após o decurso do prazo do devedor para a indicação de bens à penhora, determinará a penhora de dinheiro sobre depósitos bancários ou aplicações financeiras mediante ordem encaminhada por via eletrônica ao Banco Central do Brasil.
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d) As empresas integrantes de grupo econômico são partes legítimas para figurar no polo passivo da execução, ainda que não tenham
participado da relação processual cognitiva.

e) Basta ao reconhecimento da existência de grupo econômico a prova de figurar a mesma pessoa como sócia das pessoas jurídicas.
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Assinale a alternativa correta:

a) No procedimento ordinário do processo do trabalho, o autor deve arrolar suas testemunhas na petição inicial, sob pena de preclusão.
b) Não é obrigatória a apresentação de instrumento de mandato pelo procurador do Município, nas ações trabalhistas em que atua,
tando que ele se declare no exercício do cargo respectivo.

bas-

c) Nos tribunais do trabalho, o relator deve negar seguimento a recurso em confronto manifesto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, mas essa medida não é cabível quando esse confronto se dá em relação à jurisprudência dominante da própria corte.
d) No processo do trabalho, a admissibilidade de recurso de revista, qualquer que seja o procedimento, está sempre limitada à demonstração de violação direta a dispositivo da Constituição ou contrariedade a Súmula do TST, não se admitindo o recurso por contrariedade a
Orientação Jurisprudencial deste Tribunal, ante a ausência de previsão no art. 896, § 6° , da CLT.
e) Segundo a jurisprudência do TST, pacificada em súmula, não se aplica ao juízo das varas do trabalho o princípio da identidade física do
juiz.

DIREITO CONSTITUCIONAL

Ante a comprovada demanda de famílias de baixa renda, o Ministério Público do Estado do Paraná ajuizou ação ordinária peran59.
te a Justiça Estadual do Paraná postulando, em síntese, que fosse determinado ao Município de Curitiba matricular crianças de zero a dez
anos de idade em unidades de ensino infantil próximas de sua residência ou do endereço de trabalho de seus responsáveis legais, sob
pena de multa diária por criança não atendida.
Analise a alternativa correta, considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

a) O pedido deve ser integralmente acolhido, visto que a educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível que
gura às crianças educação básica obrigatória e gratuita.

asse-

b) O pedido pode ser acolhido, desde que se observe a cláusula da reserva do possível, na medida em que o Município deve observar a
Lei de Responsabilidade Fiscal que dispõe sobre o controle de gastos de estados e municípios, condicionado à capacidade de arrecadação
de tributos desses entes políticos.

c) O pedido deve ser parcialmente acolhido, visto que, embora seja incumbência primária dos Poderes Legislativo e Executivo a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, ainda que em bases excepcionais, determinar que o Município de Curitiba matricule todas as crianças de zero a seis anos de idade.
d) O pedido deve ser rejeitado, porque o atendimento da pretensão violaria o princípio da separação dos poderes, previsto no artigo
da Constituição da República, caracterizando indevida ingerência no Judiciário no poder discricionário do Executivo.

2°

e) O pedido deve ser parcialmente acolhido, visto que o atendimento em creche e pré-escola é direito de todas as crianças de zero a
cinco anos de idade. Deve ser rejeitada a sanção pretendida, no entanto, por haver expressa vedação legal de se impor multas cominatórias a entidades de direito público.

60.

O Presidente da República editou a Medida Provisória n° 2.164-41/2001, que, no seu artigo

9°

,

incluíra diversas alterações na Lei

Nas ações entre o FGTS e os titulares de contas vinculadas, bem como naquelas em
que figurem os respectivos representantes ou substitutos processuais, não haverá condenação em honorários advocatícios".
n°

8.036/90, dentre as quais a seguinte: "Art.

29-C.

Assinale a alternativa correta, observando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

a) A norma instituída pela medida provisória não é inconstitucional, já que ela apenas alberga a isenção do pagamento de honorários
advocatícios, o que já existe em diversos outros diplomas legais do sistema normativo brasileiro, como na CLT e na Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais (Lei n° 9.099/95), não havendo ofensa direta à constituição.
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caráter excepcional,
b) Não se verificam, no caso, os requisitos constitucionais de relevância e urgência, que podem ser apreciados, em
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decorrem do grande número
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pagamento
de
indispensabilidade do advogado não significa, necessariamente, a condenação do vencido ao
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Assinale a alternativa correta:

vantagem de servia) Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo deve ser usado como indexador de base de cálculo de
dor público ou de empregado.
militar inicial.
b) Viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço

c) Não há inconstitucionalidade no parágrafo único do artigo
que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.

5°

do Decreto-Lei

n°

1.569/ 1977 e os artigos 45 e 46 da Lei

n°

8.212/ 1991,

física do próprio
d) Não é lícito o uso de algemas, ao fundamento de que a autoridade policial tem fundado receio de perigo à integridade
preso.
de servie) Viola a Constituição da República a nomeação de parente colateral, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou
admina
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chefia
ou
em
cargo
de
direção,
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nistração pública indireta, no Poder Judiciário.

interveio
A União Federal, com o objetivo de obstar a formação de monopólio na produção de derivados da cana-de-açúcar,
correalternativa
a
assinale
proposição,
partir
desta
A
comercializados.
no mercado fixando o preço pelo qual esses produtos devem ser
ta, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
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iniciaa) Embora lícita a intervenção do Estado na economia, o instrumento utilizado no caso afronta os princípios constitucionais da livre
devida,
sendo
de
produção,
real
custo
abaixo
do
produtos
seus
comercializar
obrigadas
a
empresas
são
tiva e da livre concorrência, se as
independentemente de culpa, a reparação dos prejuízos sofridos pelas empresas do setor.

b) A intervenção do Estado, nesse caso, é lícita, já que visa exclusivamente a evitar deformações que caracterizam a concentração do
poder econômico nas mãos de um ou de poucos, mesmo se as empresas são obrigadas a comercializar seus produtos abaixo do real custo de produção, sendo indevida qualquer indenização as empresas do setor.

c) É devida indenização pelo Estado, porque as empresas do setor sucroalcooleiro atuam em área de interesse público de elevada
vância social e devem receber apoio governamental.

rele-

concord) É ilícita a intervenção do Estado na economia, em qualquer hipótese, pois ela afronta os princípios da livre iniciativa e da livre
rência, bases da ordem econômica brasileira.

e) Nenhuma das alternativas anteriores é correta.

Diz o art. 226, § 3° da Constituição da República: "Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o
homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento". O art. 1.723 do Código Civil, por sua
pública,
vez, estabelece: "É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência
contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família". Considere as proposições abaixo, acerca do julgamento
sobre a matéria pelo STF (ADI 4277, Rel. Min. Ayres Britto).

63.

,

I. Estabeleceu o STF interpretação conforme a Constituição do art. 1.723 do Código Civil, vetando o preconceito e a discriminação e exclupesindo da exegese desse dispositivo qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre

soas do mesmo sexo como família, idêntica à união estável heteroafetiva.
II. Adotou o STF a teoria da "norma geral negativa" de Kelsen, segundo a qual o que não estiver juridicamente proibido, ou obrigado, está
juridicamente permitido.
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Ill. Segundo o STF, o direito à liberdade de orientação sexual é direta emanação do princípio da dignidade da pessoa humana, inclusive no

sentido de se tratar de direito à autoestima e à busca da felicidade.
do art. 5° da Constituição, reconhecendo direitos fundamentais não expressamente enunciados no texto,
emergentes do regime e dos princípios adotados pela Carta.
IV. Deu ênfase, o STF, ao §

2°

Considerando as proposições acima, assinale a alternativa correta:

a) Apenas a proposição I é correta.
b) Apenas a proposição Il não é correta.

c) Apenas a proposição IV não é correta.
d) Apenas a proposição IV é correta.

e) Todas as proposições são corretas.

64.

Considere as proposições abaixo:

I. O conceito de eficácia estritamente vertical dos direitos fundamentais é albergado pela jurisprudência, razão pela qual, fundado nessa
teoria, o STF vem acolhendo a tese de que o cidadão pode exigir ao Estado direitos de prestação positiva, como o direito à universalidade

da cobertura e do atendimento da seguridade social.
II. A jurisprudência do STF adota apenas o conceito de horizontalidade (eficácia meramente horizontal) dos direitos fundamentais, afas-

tando a ideia da sua verticalidade.
III. A jurisprudência do STF adota o conceito de eficácia vertical e horizontal dos direitos fundamentais.
IV. A jurisprudência do STF vem estabelecendo que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais dotadas de aplicação

imediata são apenas aquelas referentes aos direitos individuais previstos art.
portanto, aqueles direitos individuais reconhecidos no seu art. 7° .

5°

da Constituição da República, não estando alcançados,

Assinale a alternativa correta:

a) Apenas a proposição I é correta.
b) Apenas a proposição Ill é correta.

c) Apenas as proposições I e III são corretas.
d) Apenas as proposições II e III são corretas.

e) Todas as proposições são incorretas.

65.

Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

a) É autoaplicável a norma contida no § 3° do artigo 192 da Constituição da República, que limita a taxa de juros reais a 12% ao
salvados os casos expressamente autorizados na lei, como nos contratos bancários.

ano, res-

b) A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar ofende a Constituição.

c) É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.
d) Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que declara a inconstitucionalidade de
lei ou ato normativo do poder público, mas a decisão é legítima se apenas afasta sua incidência da norma, no todo ou em parte, sem
declarar expressamente a ofensa à Constituição.

e) A gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, assegurada no art.
taxa de matrícula.

DIREITO CIVIL

66.

Assinale a alternativa correta:

206, IV,

da Constituição, não alcança a cobrança de
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a) O espólio é uma espécie de pessoa jurídica.
b) Adquire personalidade jurídica a sociedade empresarial apenas com o registro de seus atos constitutivos no cartório competente.
haver
c) Segundo o Código Civil, o juiz pode decidir pela desconsideração da personalidade jurídica da empresa, independentemente de
patrimonial.
abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão

d) No direito civil brasileiro, incapacidade e menoridade são consideradas institutos idênticos.

e) O direito positivo brasileiro admite a empresa individual de responsabilidade limitada.

67.

Em relação ao adimplemento e inadimplemento dos contratos, é incorreto dizer:

a) Qualquer interessado na extinção de uma dívida pode
ducentes à liberação do devedor originário.

pagá-la.

Se o credor se negar a receber, o interessado pode usar os meios con-

b) É lícita a cláusula contratual que estabelece o aumento progressivo de prestações sucessivas.
c) No direito brasileiro, as dívidas presumem-se quérables.
d) O princípio "dies interpellat pro homine" aplica-se aos contratos sem termo.
e) Quando o credor dá quitação do capital sem ressalvar o não recebimento dos juros, estes se presumem pagos.

68.

Assinale a alternativa correta:

a) Não há identidade entre os bens particulares dos sócios e os bens da pessoa jurídica e somente estes respondem pela dívida contraída
em nome da sociedade. É ilícito o redirecionamento da execução contra os sócios da pessoa jurídica.
b) Pela teoria da desconsideração da pessoa jurídica, o fiador pode exigir que sejam executados primeiro os bens do devedor, quando
este for insolvente ou falido.
c) Os direitos de personalidade se impõem "erga omnis", desde que existente relação jurídica base entre o titular do direito e o devedor
da conduta em relação ao direito subjetivo.
d) É absoluta a indisponibilidade de direitos da personalidade, característica que veda o tráfego de órgãos.

e) todas as demais alternativas são incorretas.

A vigência da norma jurídica é um dos temas mais importantes do direito civil, que se relaciona com diversos outros campos do
conhecimento jurídico. Dentre as alternativas abaixo, selecione a que não corresponde ao pensamento de Hans Kelsen sobre a norma
jurídica (especialmente em "Teoria pura do direito"):

69.

a) "Vigência" (estar a norma valendo) e "validade" (ser a norma vigente) são expressões sinônimas,
b) A vigência da norma jurídica não é condicionada por um mínimo de eficácia (isto
servada).

é,

o fato real de ela ser efetivamente aplicada e

ob-

c) Uma norma jurídica que nunca e em parte alguma é aplicada e respeitada não será considerada como norma válida.
d) A referência da norma ao espaço e ao tempo é o domínio da vigência espacial e temporal da norma.

e) A norma pode valer quando o ato de vontade de que ela se constitui já não existe.

70.

Considerando a teoria do Direito Civil acerca das locuções "direito objetivo" e "direito subjetivo", assinale a aiternativa incorreta:

a) O direito subjetivo associa-se à noção de "facultas agendi".

b) Visto como um conjunto de normas que a todos se dirige e a todos vincula, temos o "direito subjetivo".
c) Direito subjetivo é a prerrogativa de invocação da norma jurídica, pelo titular, na defesa do seu interesse.
d) Visto sob o ângulo subjetivo, o direito é o interesse juridicamente tutelado (Ihering).
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e) 0 direito objetivo refere-se a um conjunto de regras que impõem à conduta humana certa direção ou limite. Ele descreve condutas
obrigatórias e comina sanções pelo comportamento diverso dessa descrição.

71.

Sobre a teoria da responsabilidade no pensamento de Hans Kelsen ("Teoria Pura do Direito"), assinale a proposição incorreta:

a) O dever de ressarcir os prejuízos é uma sanção, e não um dever subsidiário. O dever principal consiste em não causar prejuízos a

ou-

trem.

b) Conceito essencialmente ligado com o conceito de dever jurídico
dade.

-

mas que dele deve ser distinguido

-,

é o conceito de responsabili-

c) A responsabilidade não é um dever, mas a relação do indivíduo contra o qual o ato coercitivo é dirigido com o delito por ele ou por
outrem cometido.
d) A sanção da execução civil se dirige ao patrimônio do indivíduo que causou o prejuízo através de sua conduta e não o indenizou. Esse
indivíduo responde pelo seu próprio delito, que consiste no não-ressarcimento do prejuízo por ele causado. Mas, por este delito, isto é,
pelo não-ressarcimento do prejuízo por ele causado, também pode responder um outro indivíduo.

e) Pelo não-ressarcimento do prejuízo causado por um indivíduo também pode responder um outro indivíduo, se a sanção da execução
civil deve ser dirigida contra o patrimônio de um outro indivíduo na hipótese de o primeiro não cumprir seu dever de indenizar. Um
exemplo dessa proposição, incorporada ao direito positivo brasileiro, é o dever de indenizar, cometido ao empregador, por atos praticados por seus empregados, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.

Jéssica Alseda e Marcopolo Fernandes celebraram contrato de comodato de imóvel residencial com vigência de 15/ 4/ 2005 a
o imóvel ao término do prazo convencionado. Em 30/ 5/ 2010, foi notificado
extrajudicialmente para desocupar o imóvel no prazo de trinta dias e pagar aluguel de R$ 1.500,00 por mês. Marcopolo ainda permanece

72.

15/ 4/ 2010. Marcopolo, no entanto, não devolveu a Jessica

no imóvel, não tendo pago qualquer valor a título de aluguel.
Analise as proposições abaixo:

É ilícito a Jessica arbitrar valor de aluguel após o prazo fixado para Marcopolo devolver o imóvel. A ela caberá apenas postular judicialmente a reintegração e imissão na posse, bem como indenização para reparar os prejuízos sofridos.
I.

II. Jessica tem direito a aluguel que será devido por Marcopolo desde a notificação até a desocupação, desde que fixado por decisão judicial.

o valor do aluguel que será de uma autêntica pena privada, tendo por objetivo central coagir o comodatário a restituir o mais rapidamente possível a coisa emprestada, que indevidamente não foi devolvida no prazo legal.
Ill. Será lícito a Jessica arbitrar

IV. O montante do aluguel-pena, para não se caracterizar como abusivo, não pode ser superior ao dobro da média do mercado, pois não

deve também servir de meio para o enriquecimento injustificado do comodante.
Assinale a alternativa correta:

a) Apenas a proposição I é a correta.
b) Apenas as proposições Il e IV são corretas.

c) Apenas as proposições lil e IV são corretas.
d) Apenas a proposição lil é correta.
e) Apenas a proposição IV é correta.

Edilson Valente contratou em 4/ 11/ 2000 apólice de seguro com Mutualidade de Curitiba Vida e Previdência S/A no valor de R$
42.000,00, indicando como beneficiária sua esposa Magna Pimenta Valente. No contrato, havia cláusula prevendo que para o recebimento da indenização seria necessário o implemento de todas as contribuições vencidas anteriormente ao evento coberto. Edilson pagou
tempestivamente as parcelas mensais relativas ao seguro até 30/4/ 2009. De maio a outubro de 2009, deixou de pagar essas parcelas. No
dia 20/ 11/ 2009, Edilson quitou todas as parcelas atrasadas com as respectivas multas, juros e correção monetária. A Mutualidade de
Curitiba Vida e Previdência S/A, contudo, devolveu os valores pagos a Edilson, sob o fundamento de que o contrato fora cancelado administrativamente, embora não tenha avisado anteriormente a Edilson. Edilson veio a falecer em 10/02/ 2010.

73.
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Analise as proposições abaixo:

anterior ao evenI. Magna não faz jus à indenização, visto que era necessário que o implemento de todas as contribuições vencidas fosse

to coberto (morte de Edilson), conforme previsão contratual.
cláusula
11. Magna não faz jus à indenização, ainda, porque Edilson antes de falecer foi constituído em mora, o que confere validade à
contratual referida.
que se
Ill. O mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro não importa em desfazimento automático do contrato, para o
ocorreu.
não
no
caso,
o
que,
interpelação,
mediante
seguradora,
pela
contratante
mora
em
do
exige, ao menos, a prévia constituição

a teoria do adimplemento substancial, que visa a impedir o uso desequilibrado do direito de resolução por parte do credor, em
prol da preservação da avença, com vistas à realização dos princípios da boa-fé e da função social do contrato.

IV. Incide

Assinale a alternativa correta, conforme a jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores e considerado o princípio da boa-fé objeti-

va:

a) Apenas a proposição IV é correta.
b) Apenas a proposição I é correta,

c) Apenas as proposições III e IV são corretas.
d) Apenas a proposição III é correta.

e) Apenas as proposições I e il são corretas.

Hércules e Aquiles Sociedade de Advogados celebrou com Transportes Dínamo Ltda. contrato de prestação de serviços advocatíclos, prevendo o pagamento de prestações mensais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), reajustáveis a cada 12 meses. Contudo, vigente o
ajuste no período compreendido entre novembro de 2002 e outubro de 2008, não houve nenhuma correção no valor das prestações.
Após o término do contrato, Hércules e Aquiles Sociedade de Advogados vai a juízo exigindo as diferenças decorrentes do valor das parcelas pagas sem correção monetária.

74.

Analise as proposições abaixo:
1. A correção monetária pretendida constitui, tão somente, a reposição do valor real da moeda, de forma que a prestação de um serviço,
sem reajuste de valores, contratualmente previsto, implica enriquecimento sem causa de uma das partes, comprometendo o equilíbrio

financeiro da relação.
II. Caracterizou-se a "supressio", que indica a possibilidade de se considerar suprimida determinada obrigação contratual na hipótese em

que o não exercício do direito correspondente, pelo credor, gera ao devedor a legítima expectativa de que as disposições iniciais (quanto
à correção monetária) não mais seriam exigidas daquela forma inicialmente prevista.

a regra "tu quoque", visto que na hipótese específica o escritório de advocacia abriu mão do reajuste anual
das prestações mensais durante todos os seis anos de vigência do contrato, despertando na empresa contrante, ao longo de toda a relaIll-

Verifica-se, no caso,

ção negocial, a justa expectativa de que a correção não seria exigida retroativamente.

IV. Aplica-se ao caso a cláusula "pacta sunt servanda", segundo a qual o contrato faz lei entre as partes, assegurando-se ao Escritório de
Advocacia as diferenças das prestações através da incidência dos índices de correção monetária do período contratual.

Assinale a alternativa correta, tendo em vista a jurisprudência dos tribunais superiores no tocante à boa-fé objetiva:
a)Apenas as proposições I e IV são corretas.

b) Apenas a proposição I é a correta.

c) Apenas a proposição Il é a correta.
d) Apenas a proposição Ill é a correta.
e) Apenas a proposição IV é a correta.

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
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75.

Analise as proposições abaixo:

1. O contrato de aprendiz será celebrado necessariamente por tempo determinado, não podendo ser estipulado por prazo superior a dois

anos. O contrato do aprendiz portador de deficiência poderá ser estipulado por tempo indeterminado.
11. A duração do trabalho do aprendiz não poderá exceder de seis horas diárias, sendo vedadas a prorrogação e compensação de jornada.
Ill. Quando houver termo fixado, o contrato do aprendiz extinguir-se-á na data ajustada, ou quando o aprendiz completar 18 anos.
IV. Vigente contrato por tempo determinado e havendo dispensa sem justa causa antes do advento do termo, o aprendiz fará jus a indenização equivalente a metade da remuneração a que teria direito até o termo do contrato, sem prejuízo do levantamento dos depósitos
do FGTS acrescidos de 40% .

Assinale a alternativa correta:

a) As proposições I e Il são corretas.
b) Apenas a proposição Il é correta.
c) As proposições il e ill são corretas,

d) Apenas a proposição IV é correta.

e) As proposições Ill e IV são corretas.

BLOCO 3

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública alegando improbidade administrativa em hospital público federal, que não
realizou licitação para compra de cem leitos para pacientes. A tese da defesa foi de que a urgência dos leitos dispensava a licitação, que
os leitos adquiridos atenderam ao seu fim e que o valor do contrato estava de acordo com o valor de mercado. O Juiz da 3e Vara Federal
de Curitiba indeferiu produção de prova testemunhal, sob o fundamento de que a prova documental já se revelava suficiente à formação

76.

do seu convencimento, sendo desnecessária a instrução vindicada. No mérito, acolheu a pretensão formulada, ao fundamento de que a
dispensa da licitação foi indevida e que os leitos foram comprados por valor superior ao de mercado. Condenou os agentes a ressarcir o
erário pelos prejuízos causados. O Tribunal Regional Federal manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos, rejeitando preliminar
de ilegitimidade ativa ad causam, bem como de nulidade processual por cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. O réu interpôs recurso extraordinário, reiterando os mesmos termos apresentados ao Tribunal
Regional Federal.

Analise as proposições abaixo:
legal, da ampla defesa e do contraditório,
configurando apenas ofensa indireta ou reinfraconstitucionais,
análise
de
normas
como
da
tal,
quando depende, para ser reconhecida
flexa à Constituição da República,

L

É inadmissível recurso extraordinário, pois a violação aos princípios do devido processo

ll. Deve ser conhecido o recurso extraordinário, uma vez que houve ofensa direta a norma constitucional, especificamente o artigo

5°

,

LV,

que assegura aos litigantes em processo judicial o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
Ill.

É incabivel a propositura da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, tendo em vista que não há interesse difuso

sen-

do tutelado.
IV. O recurso extraordinário deve ser conhecido, eis que não observado o princípio constitucional da motivação adequada das decisões
judiciais, pois o Tribunal Regional Federal não rebateu todos os argumentos de defesa apresentados pela recorrente, especificamente o
de que os leitos adquiridos atenderam ao seu fim.

Assinale a alternativa correta, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

a) Apenas a proposição I é correta.
b) Apenas as proposições I e IV são corretas.
c) Apenas a proposição Il é correta.
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d) Apenas a proposição lil é correta,

e) Nenhuma das proposições é correta.

João Maria, devidamente qualificado, ajuiza ação de indenização por perdas e danos em face de Jefferson Cruz e Maria Luzinda
de Souza, também devidamente qualificados. João Maria alega ser detentor de 10% das cotas da sociedade Famélico Ltda. e que Jefferson possui 60% das quotas, enquanto Maria Luzinda, 30% . João Maria assevera que, conforme contrato social, Jefferson e Maria Luzinda
são administradores da referida sociedade desde 10/08/ 2001. Aduz que a sociedade é proprietária de um barracão industrial, locado à
transportadora Morritz Comércio e Serviços S/A, que foi destruído por um incêndio, causado por relâmpago no dia 30/4/ 2010. Assevera
João Maria que restou pactuado no contrato de locação o dever da Famélico Ltda. contratar seguro para o aludido bem, o que, segundo
João Maria, cabia única e exclusivamente a Jefferson e Maria Luzinda, já que figuravam, à época, como administradores da empresa.
Atribuindo a Jefferson e Maria Luzinda a responsabilidade pelos danos sofridos, ante a má-gestão da sociedade, João Maria propôs ação,
requerendo a condenação dos mesmos ao pagamento de indenização pelos danos emergentes e lucros cessantes, no importe de R$
5.000.000,00 (cinco milhões de reais), acrescidos de juros e correção monetária, além dos prejuízos ocorridos até a prolação da sentença,

77.

na medida em que a edificação destruída ainda não fora reconstruída.
Assinale a alternativa correta:
I. O processo deve ser extinto, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 267, VI, do Código de Processo Civil, ante o reconhe-

cimento da ilegitimidade ativa de João Maria, tendo em vista que está pleiteando direito alheio em nome próprio, não autorizado por lei.
II. João Maria possui legitimidade para ajuizar a presente ação indenizatória em nome próprio, ante os prejuízos causados na seara pessoal.
111. João Maria possui legitimidade para ajuizar a presente ação na condição de substituto processual da sociedade, com fundamento na

ação social "ut singuli" ou ação social derivada, desde que a aplicação da lei das sociedades anônimas esteja prevista no contrato social
da Famélico Ltda.
IV. João Maria só teria legitimidade para, na qualidade de sócio, ingressar com a ação de responsabilidade, na qualidade de substituto

processual da sociedade, se fosse detentor de, no mínimo, 20% das quotas.
Assinale a alternativa correta:

a) Apenas a proposição I é correta.
b) Apenas as proposições il e lil são corretas.

c) Apenas a proposição IV é correta.
d) Apenas as proposições Ill e IV são corretas.

e) Todas as alternativas são incorretas.

78.
Alex da Silva ajuizou ação indenização por perdas e danos e dano moral, em face do Banco Flórida S/ A em 12/ 5/ 2011. Sustenta
que solicitou o cancelamento da conta corrente que possuía junto ao réu conforme carta entregue em 02/07/2003 ao gerente da respectiva agência, com a qual comprovou quitação de todas os encargos relacionados à conta. Alega que o réu não encerrou a conta e passou
a debitar na mesma taxas bancárias posteriormente a 02/07/ 2003 que resultaram, em 05/05/ 2005, no total de R$ 8.649,38. Aduz que o
réu ainda inscreveu seu nome no serviço de proteção ao crédito, o que gerou enorme abalo em sua imagem e nome. Afirma que tomou
ciência de que a conta não havia sido encerrada quando, no início de maio de 2005, teve rejeitado pedido de financiamento de carro por
outra instituição financeira. Por fim, informa que em 27/ 7/ 2006 ajuizou medida cautelar de produção antecipada de provas para inquirição de testemunha que se encontrava prestes a transferir residência para Dubai (Emirados Árabes Unidos), com o fim de provar o dano
pessoal, tendo o depoimento sido prestado em 17/ 8/ 2006. O Banco foi revel, embora devidamente citado.

Assinale a alternativa correta:

a) Está prescrita a pretensão de Alex, eis que decorrido o prazo para ajuizar a ação cabível, devendo o juiz pronunciá-la de ofício, mesmo
diante da revelia do Banco.
b) A medida cautelar de antecipação de prova interrompeu a prescrição, de forma que não se consumou o prazo prescricional antes do
ajuizamento da ação principal em 12/ 5/ 2011.

c) Embora decorrido o prazo prescricional o juiz não deve pronunciar a prescrição, diante da revelia do Banco.

32
d) A medida cautelar de antecipação de prova suspendeu o prazo prescricional, de forma que não transcorreu integralmente o prazo
prescricional antes do ajuizamento da ação principal.

e) Nenhuma das alternativas é correta.

79.

Analise as proposições abaixo:

1. Verificando a incapacidade processual ou a irregularidade de representação das partes, o juiz, suspendendo o processo, determinará
que o defeito seja sanado no prazo de dez dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito.
II. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária
não será devida nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.
neIll. Nas ações de indenização por ato ilícito contra pessoa, o valor da condenação será a soma das prestações vencidas com o capital
concessário a produzir a renda correspondente às prestações vincendas, podendo estas ser pagas, também mensalmente, inclusive em

signação na folha de pagamentos do devedor.
IV. A citação pessoa jurídica pelo correio só será válida quando o carteiro fizer a entrega da carta registrada a pessoa com poderes de

gerência geral ou de administração.
Assinale a alternativa correta:

a) Apenas as proposições il e ill são corretas.
b) Apenas as proposições I e IV são corretas.

c) Apenas as proposições Ill e IV são corretas.
d) Apenas as proposições Il e IV são corretas.

e) Apenas as proposições I e lil são corretas.

80.

Analise as proposições abaixo:

Quando a citação ou intimação for feita pelo correio, começa a correr o prazo processual do dia seguinte à data constante do aviso de
recebimento pela pessoa citada.
l.

II. Quando a citação ou intimação for feita por oficial de justiça, começa a correr o prazo processual da data de juntada aos autos do

mandado cumprido.
Ill. Quando o ato se realizar em cumprimento de carta de ordem, precatória ou rogatória, começa a correr o prazo processual da data de

sua juntada aos autos devidamente cumprida.
IV. Feita a citação for por edital, começa a correr o prazo processual quando finda a dilação assinada pelo juiz.

Assinale a alternativa correta:

a) Apenas as proposições I e Il são corretas.
lil e IV são corretas.

b) Apenas as proposições

ll,

c) Apenas as proposições

I,

Il e lil são corretas.

d) Apenas as proposições

I,

lil e IV são corretas.

e) Todas as proposições são corretas.

81.

Em se tratando de tutela antecipatória dos efeitos da sentença, assinale a alternativa correta:

a) Pressupõe apenas a verossimilhança da alegação.
b) Pressupõe apenas o risco do transcurso do tempo.

c) Fundada na urgência, dispensa a indicação das razões do convencimento pelo julgador.
d) Tem seus efeitos limitados ao plano processual e não à entrega da pretensão deduzida em juízo.

33
e) Nenhuma das alternativas anteriores é correta.

susA parte é intimada da sentença no dia 30 de julho de 2012 (uma segunda-feira). Portaria do Tribunal de Justiça do Paraná
Judiciário.
Poder
servidores
do
greve
dos
de
se
deflagração
que
dá
a
pende os prazos processuais a partir do dia 02 de agosto, data em
Nova portaria da mesma Corte, publicada em 13/8/ 2012 (segunda-feira), noticia o fim do período de suspensão dos prazos processuais,

82.

ante o fim da greve.
Assinale a alternativa correta:

a) A publicação do ato administrativo que dá ciência do fim da suspensão dos prazos processuais implica intimação da retomada do
zo, com o reinício da contagem no dia 14 de agosto de 2003.

pra-

b) Em caso de greve, a publicação do ato administrativo que dá ciência do fim da suspensão dos prazos processuais não implica intimação
do novo início do prazo, sendo necessária a intimação convencional e específica do ato processual.

c) O reinício da contagem do prazo que se iniciara antes da greve deve ser computado a partir do próprio dia 13 de agosto de 2003.
d) A greve dos servidores do Poder Judiciário não é motivo de suspensão dos prazos processuais.
e) O prazo recomeça a correr por inteiro e não pelo que sobejar, após cessada a causa suspensiva.

83.

Em relação às ações que tenham por objeto obrigações de fazer ou não fazer, assinale a alternativa correta:

a) Na fase de execução, o juiz não tem o poder de modificar o valor ou a periodicidade da multa determinada na sentença com trânsito
em julgado.

b) O juiz deve acolher ou rejeitar o meio executivo postulado na petição inicial e não outro, impondo multa apenas se houver pedido.

c) Tendo sido pleiteada a interdição de fábrica, por gerar poluição, ao Juiz é dado determinar, em lugar da medida pretendida, a instalação de equipamento antipoluente capaz de eliminar a degradação ambiental causada,

d) Sendo pleiteada apenas a multa, não poderá o juiz impor a busca e apreensão, pois é defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor,
com cominação diversa da pedida.

e) Ao Juiz não é conferido o poder de determinar fazer ou não fazer diverso do pedido, ainda que para conferir resultado prático capaz de
dar tutela ao direito.

84.

Considere as proposições abaixo:

1. Devem ser considerados verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, quando o réu, validamente citado, deixa de contestar a ação
no prazo legal. Essa presunção, entretanto, não tem lugar no litisconsórcio passivo, se o outro réu impugna precisamente os fatos narra-

dos pelo autor.
II. Devem ser considerados verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, quando o réu, validamente citado, deixa de contestar a ação
no prazo legal. Essa presunção não tem lugar apenas quando, havendo litisconsórcio passivo, o litígio tem por objeto direito indisponível
e outro réu impugna precisamente os fatos narrados pelo autor.

a que se tenham como verdadeiros os fatos alegados pelo autor, acarretando, necessariamente, o aconenhuma circunstância afasta a chamada "ficta confessio".
pedido
se
formulado,
lhimento do
Ill. A falta de contestação conduz

IV. A falta de contestação gera presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. Isso não implica em que o pedido deverá

ser necessariamente acolhido, pois os fatos podem não conduzir às consequências jurídicas pretendidas pelo autor.
Assinale a alternativa correta:

a) Apenas as proposições Il e Ill são corretas.
b) Apenas as proposições il e IV são corretas.
c) Apenas as proposições
d) Apenas as proposições

I,

Il e IV são corretas.

ll,

lil

e IV são corretas.

e) Apenas as proposições I e IV são corretas.
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85.

Considere as proposições abaixo:

1. A regra da impugnação especificada dos fatos é ônus atribuído ao réu, na contestação. Desatendida, ela induz à presunção de veracida-

de das alegações formuladas na petição inicial. Essa presunção, entretanto, não tem lugar quando for inadmissível a confissão a respeito
dos fatos.
II. A regra da impugnação especificada dos fatos, ônus atribuído ao réu, na contestação, não induz à presunção de veracidade das alegações formuladas na petição inicial, quando no polo passivo da demanda figura pessoa jurídica sem fins lucrativos, qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei 9.790/99.
Ill. A regra da impugnação especificada dos fatos, ônus atribuído ao réu, na contestação, não se aplica ao advogado dativo.
IV. A regra da impugnação especificada dos fatos, ônus atribuído ao réu, na contestação, não induz à presunção de veracidade das alegações formuladas na petição inicial, quando os fatos não impugnados estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu con-

junto.
Assinale a alternativa correta:

a) Apenas as proposições I e Ill são corretas.
b) Apenas as proposições

I,

lil e IV são corretas.

c) Apenas as proposições I e IV são corretas.
d) Apenas as proposições Il e IV são corretas.

e) Apenas as proposições il e lil são corretas.

86.

Assinale a alternativa correta:

a) A audiência poderá ser adiada se não puder comparecer o advogado da parte, por motivo justificado, desde que ele prove esse
dimento no prazo de cinco dias, contados do ato processual.

impe-

b) A audiência poderá ser adiada se não puder comparecer o advogado da parte, por motivo justificado, desde que ele prove esse impedimento até a abertura daquele ato processual. Não havendo essa prova, o juiz deve dar início à instrução, postergando a produção de
provas requeridas pela parte cujo advogado não compareceu à audiência.

c) A audiência poderá ser adiada se não puder comparecer o advogado da parte, por motivo justificado, desde que ele prove esse impedimento até a abertura daquele ato processual. Não havendo essa prova, o juiz deve dar início à instrução, podendo dispensar a produção de provas requeridas pela parte cujo advogado não compareceu à audiência.
d) A audiência poderá ser adiada se não puder comparecer o advogado da parte, por motivo justificado, desde que ele prove esse
dimento até a abertura da audiência. Não havendo essa prova, o juiz deve nomear advogado dativo à parte e dar início à instrução.

impe-

e) A audiência nunca pode ser adiada em razão da ausência do advogado, se o seu constituinte comparece para o ato e as testemunhas
por ele arroladas estão presentes.

87.

Fazem coisa julgada material:

a) Os motivos indicados na fundamentação do juízo, desde que relevantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença.

b) A verdade dos fatos, quando declarada pelo juiz como fundamento da sentença.
c) A decisão sobre questão prejudicial, apreciada como incidente no processo, tratando-se de relação jurídica litigiosa de cuja existência
ou inexistência dependa o julgamento da lide. Nesse caso, caracterizando-se pressuposto necessário para o julgamento do feito, deve
haver requerimento da parte e o juiz há de ser competente em razão da matéria.
d) A decisão sobre questão prejudicial, apreciada como incidente no processo, tratando-se de relação jurídica litigiosa de cuja existência
ou inexistência não dependa o julgamento da lide. Nesse caso, deve haver requerimento da parte e o juiz há de ser competente em razão
da matéria.

e) A decisão que extingue o processo sem resolução do mérito, acolhendo preliminar de perempção, litispendência ou coisa julgada.
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Consistindoa obrigação em prestações periódicas:

88.

a) Considerar-se-ão elas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor. Nesse caso, se o devedor, no curso
do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las, a sentença as incluirá na condenação, enquantodurar a obrigação.
b) Considerar-se-ão elas incluídas no pedido, desde que haja declaração expressa do autor nesse sentido. Nesse caso, se o devedor, no
curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las, a sentençaas incluirá na condenação, enquantodurar a obrigação.

de declaraçãoexpressado autor. Nesse caso, se o devedor, no curso do
c) Considerar-se-ão elas incluídas no pedido, independentemente
processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las, o autor deverá requerera liquidação por artigos e a sentença as incluirá na condenação,
enquanto durar a obrigação.

d) 0 devedorpode requerersua consignaçãoem juízo e, nesse caso, considerar-se-ão elas incluídas no pedido, independentemente de
declaração expressa do autor. Essa presunção, contudo, não milita em favor do credor, que deverá promover a ação apenas em relação
às prestação vencidas, eis que o pedido deve ser certo ou determinado, somente sendo lícito formular pretensão genérica quando a
determinaçãodo valor da condenação depender de ato que deva ser praticadopelo réu.

e) Nunca se pode presumir encontrarem-se elas incluídasno pedido, pois é defeso ao juiz proferirsentença, a favor do autor, de natureza
diversa da pedida, bem como condenaro réu em quantidadesuperior ou em objeto diversodo que lhe foi demandado.

Assinale a alternativacorreta:

89.

a) A exceção de suspeição não suspende o feito.
b) A exceçãoé o meio adequadopara a parte arguir a incompetênciamaterial, o impedimento ou a suspeiçãodo juiz.

c) A exceção é o meio adequado para a parte arguir o impedimentoou a suspeiçãodo juiz, mas esse direito só pode ser exercidono
meiro grau de jurisdição, antes da sentença.
d) A exceção é o meio adequadopara a parte arguir a incompetênciaem razão do lugar, o impedimentodo perito ou a suspeiçãodo
gão do MinistérioPúblico que é parte no processo.

pri-

ór-

e) O excipientearguirá a incompetênciaem razão do lugar em petição fundamentadae devidamenteinstruída, sendo defesa a indicação
do juízo para o qual declina.

DIREITO INTERNACIONAL E COMUNITÁRIO

Analiseas proposições, tendo em vista a discussão em torno da Convenção158 da OIT e sua aplicaçãono direitobrasileiro:

90.
I. A

Convenção158 da OIT versa sobre direitos humanos.

II. O

sistemado Fundo de Garantiavigenteno Brasil, admitindoa dispensasem justa

causa, é

incompatívelcom as garantiasreconhecidas

aos trabalhadores na Convenção 158 da OIT.

da OIT ao direito brasileiro, porque incompatível com o art. 7° , I, da Constituição, segundoo qual a
proteção da relação de empregocontra despedida arbitrária só pode ser feita através de Lei Complementar.
Ill. Não se aplica a Convenção 158

IV. A Convenção 158 da OIT não vige

atualmenteno Brasil, porqueo CongressoNacional aprovoudecretodenunciando-a perantea OIT.

Assinale a alternativa correta:

a) São corretas as proposições I e ll;
b) São corretas as proposiçõesI e IV;
c) São incorretas as proposições Ill e IV;

d) São corretas as proposições II e III;
e) Todas as proposições são incorretas.

91.
José Marcondesfoi contratado em 16/2/ 2005 pela ConstrutoraJPR S/A, como engenheirocivil. Em 30/4/ 2006, foi transferido
para Dubai (EmiradosÁrabes Unidos), a fim de prestar serviçosem obra executada pela construtora.José permaneceu com a família em
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Dubai até 30/10/ 2012, quando retornou ao Brasil. Entre 30/4/ 2006 a 30/ 10/ 2012, ele e sua família não viajaram ao Brasil. Ao longo do
período em que esteve em Dubai, não usufruiu férias.

Assinale a alternativa correta:

a) José fazia jus a seis períodos integrais de férias que deveriam ter sido usufruídos anualmente no Brasil, mas a era obrigação da empregadora o custeio de qualquer viagem.
b) José fazia jus a seis períodos integrais de férias, dos quais cinco deveriam ter sido usufruídos anualmente no Brasil, correndo por conta
da empregadora o custeio da viagem.

c) Os períodos de férias a que José fazia jus são estabelecidos pela lei vigente nos Emirados Árabes Unidos, ante o princípio da lex loci
executionis.

d) José fazia jus a, pelo menos, quatro períodos integrais de férias, que deveriam ter sido usufruídos anualmente no Brasil, independentemente da previsão da legislação dos Emirados Árabes Unidos, correndo por conta da empregadora o custeio da viagem.

e) Nenhuma das alternativas anteriores é correta.

92.

Analise as proposições abaixo:

I. A Convenção n° 111 da OIT, que trata da discriminação em matéria de emprego e ocupação, foi ratificada pelo Brasil, integrando o

ordenamento jurídico brasileiro.
II. A Convenção n° 136 da OIT, que trata da proteção contra os riscos da intoxicação pelo benzeno, foi ratificada pelo Brasil, integrando o
ordenamento jurídico brasileiro.
III. A Convenção 137 da OIT, aplicável às pessoas que trabalham de modo regular como portuários, e cuja principal fonte de renda anual

provém desse trabalho, não foi ratificada pelo Brasil até o momento.
IV. A Convenção 173 da OIT, que trata da proteção dos créditos trabalhistas na insolvência do empregador, foi ratificada pelo Brasil, integrando o ordenamento jurídico brasileiro.

Assinale a alternativa correta:

a) As alternativas I e il são corretas.
b) As alternativas I e Ill são corretas.
c) As alternativas 11 e lil são corretas.

d) As alternativas Ill e IV são corretas.
e) Todas as alternativas são corretas.

DIREITO PREVIDENClÁRIO

93.

Analise as proposições abaixo:

I. A trabalhadora avulsa faz jus ao salário-maternidade de 120 dias, pago diretamente pelo INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social),

observada carência de dez meses.
II. A empregada do microempreendedor individual de que trata o art. 18-A da Lei Complementar
salário-maternidade de 120 dias, pago diretamente pelo empregador, sem qualquer carência.

n° 123,

de 14/12/2006, tem direito ao

Ill. A empregada doméstica faz jus ao salário-maternidade de 120 dias, pago diretamente pelo empregador, sem qualquer carência.

IV. A segurada contribuinte individual tem direito ao salário-maternidade de 120 dias, pago diretamente pelo INSS (Instituto Nacional de
Seguridade Social), desde que possua carência de dez meses.
Assinale a alternativa correta:

a)

São incorretas as proposições I e 11.

b)

São corretas as proposições II e llI.

c)

São incorretas as proposições Il e IV.
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d)

Apenasa proposiçãolil é correta.

e)

Todas as proposiçõessão incorretas.

José Amintas, com 35 anos de idade, desde o nascimentoé portador de doença mental. Aufere o equivalentea um salário mínimo por mês do INSS relativo ao benefício de prestação continuada, tendo em vista o reconhecimentode sua condição de pessoa com
deficiência, sem recursos que lhe possam garantir a subsistênciadigna. No entanto, realizou curso profissionalizante no SENAI tendo se

94.

formadocomo padeiro. Em 12/ 09/ 2009, logo após a conclusão do referidocurso, foi contratado, na qualidadede aprendiz, pela Panificadora Pão do Tio, pelo prazo de dois anos, com salário mensal equivalentea 1,5 vezes um salário mínimo. Ao final do contratode aprendiz
(12/09/ 2011), celebrou com a mesma panificadora contrato de trabalho por tempo indeterminado, com salário mensal equivalente duas
vezes o salário mínimo.

Analiseas proposiçõesabaixo:
contrato de aprendiz é nulo, já que celebradopor pessoa com idade superior a 24 anos, caracterizando-se contrato de trabalho por
tempo indeterminado, de forma que é indevido o benefício de prestação continuada a partir de 19/09/2009.
I. O

José Amintasfoi contratadocomo aprendiz, o benefíciode prestação continuadadeveria ter sido suspensopelo órgão concedente, já que ele passou a exercer atividade remunerada, só podendo ser retomado pagamentoapós cessada realizaçãode atividade
II. Quando

remunerada.

Durantea vigência do contratode aprendiz, o benefíciode prestaçãocontinuada deve ser acumuladocom o salário recebido do
pregador, canceladoo benefícioquando da celebraçãodo contrato de trabalhopor tempo indeterminado.
Ill.

em-

IV. Caso seja extinto o contrato de trabalho entre José Amintas e a PanificadoraPão do Tio, deverá ser restabelecido o pagamento do
de nova perícia médica para a reavaliação da deficiência.
benefíciode prestaçãocontinuada, independentemente

Assinalea alternativacorreta:
a) É correta apenasa proposição1.
b) São corretasapenasas proposições Il e Ill.

c) É correta apenasa proposição IV.
d) São corretasapenasas proposições

il e IV.

e) Todas as proposiçõessão incorretas.

Josefa Prado exerce atividaderural de criação de porcos, juntamente com seu companheiroAntonio Firmino.Josefa deu à luz a
filha em 29/06/ 2006. Postularao pagamento de salário-maternidade ao INSS no início da gravidez, tendo sido indeferidoo requerimento
definitivamente em 10/ 5/ 2006. Josefa ajuizou, em 22/04/2009, ação perante a Justiça Federal com o objetivo de obter o pagamento do

95.

salário-maternidade.

Assinale a alternativacorreta:

a) Josefa não faz jus ao salário-maternidade, eis que este benefício não é reconhecido na situação descrita.

b) Para ter direito ao salário-maternidade, Josefa deveria ter comprovadoexercício ininterrupto de atividaderural nos doze meses imediatamente anterioresao do início do benefício, que é o vigésimo oitavo dia anteriorao nascimentodo seu filho.
c) Josefa não tem direito ao benefício, visto que a prescriçãoatingiu o fundo do direito, na medidaem que a ação foi ajuizadaem período
superiorao legal.

d) Josefa deveria ter comprovadoexercício de atividaderural, ainda que de forma descontínua, nos dez meses anterioresao parto ou ao
requerimento, caso requerido antes do parto.
e) Nenhuma das alternativasanterioresé correta.

96.

Analiseas proposiçõesabaixo:

38
l. Sobre os primeiros quinze dias pagos pelo empregador, no afastamento do empregado por doença não ocupacional, não incide a contribuição previdenciária.
II. O salário-maternidade integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.
III. O fato de ser o salário-maternidade custeado pelos cofres da Autarquia Previdenciária exime o empregador da contribuição previdenciária incidente sobre a folha de salários.
IV. Não incide a contribuição previdenciária sobre acréscimo de um terço na remuneração das férias.

Assinale a alternativa correta:

a) Apenas as proposições il e IV são corretas.
b) Apenas as proposições

I,

llI

e IV são corretas.

c) Apenas a proposição llI é correta.

d) Apenas a proposição II é correta.

e) Apenas as proposições

97.

I,

II e IV são corretas.

Joana mantém com Pedro, seu empregador, contrato de trabalho doméstico. Durante a execução de suas tarefas, Joana sofre

queda e fratura a perna, ficando afastada das atividades por noventa dias.
Assinale a alternativa

correta:

a) Joana tem direito a receber da previdência social, no período de afastamento, auxílio-doença acidentário.
b) Joana apenas fará jus ao auxílio-doença acidentário se o empregador optou por inclui-la no regime do FGTS.

c) Joana tem direito ao auxílio-doença no período de afastamento.
d) Joana apenas fará jus ao auxílio-doença se o empregador optou por inclui-la no regime do FGTS.

e) A queda sofrida por Joana não pode ser conceituada como acidente de trabalho, por ser ela empregada doméstica, não fazendo jus a
qualquer benefício previdenciário.

DIREITO EMPRESARIAL

98.

Lupércio possui empresa de pequeno porte, sujeita a regime jurídico diferenciado. Nessa empresa trabalham dez empregados e

dois vendedores autônomos. Analise as seguintes proposições:
I. O empregador está dispensado da anotação de férias dos empregados nos respectivos livros ou fichas de registro.

II. O empregador está dispensado de empregar e matricular seus aprendizes nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem.
Ill. Na audiência trabalhista, o empregador deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se representar por preposto empregado, sendo
vedada sua substituição ou representação por terceiro, ainda que este tenha conhecimento dos fatos.
IV. O empregador fica dispensado do arquivamento do livro de registro de empregados.

Assinale a alternativa correta:

a) Somente as proposições I e il são corretas.
b) Somente as proposições

I,

II e IV são corretas.

c) Somente a proposição llI é correta.
d) Somente a proposição IV é correta.
e) Somente as proposições

I,

II e Ill são corretas.
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A Indústria Curitibana de Pneus S/ A registrou em 20/5/ 2000 junto ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) marca
99.
pneu
denominada"Power". Por outro lado, a sociedade Japa Comércioe Varejo de Motocicletase Motonetas Ltda. passou a comercide

alizar em

1°

/ 10/2011motonetatambémdenominada"Power".

Analise as proposições abaixo:
1. Segundo o princípio da especialidade das marcas, não há colidência entre os signos semelhantesou até mesmo idênticos, se os
tos que distinguem são diferentes.

produ-

de exclusividade do uso da marca não deve ser exercidode modo a impedir o uso de marca semelhantedeferido para produto de classe diferente,
II. O direito

Ill. O registro precedenteno INPI confere à indústriaCuritibana de Pneus S/A exclusividadesobre a marca "Power".

Embora a Indústria Curitibana de Pneus S/A não tenha exclusividadesobre a marca "Power", faz jus ao ressarcimento dos prejuízos
que Japa Comércioe Varejo de Motocicletas e Motonetas Ltda. lhe causou a partir de 1°/ 10/ 2011.
IV.

Assinale a alternativacorreta:

a) As proposições I e Il são corretas.
b) As proposições Il e IV são corretas.
c) Somentea proposição Ill é correta.
d) Somentea proposição Il é correta,
e) Somente a proposição I é a correta.

100.

Assinalea alternativacorreta:

a) A inscrição do empresárioindividual no Registro Público de EmpresasMercantis é ato declaratório.
b) Com a inscrição, a empresa individual é alçada à condição de pessoajurídica.
c) A inscrição do empresáriono Registro Público de Empresas Mercantis da correspondentesede pode ser realizadaapós o início da
pectiva atividade nas hipóteses previstasem lei.

d) A inscrição caracteriza-se por ser um ato de arquivamento, por consistir no armazenamento de documentos no órgão registrador.

e) A falta de inscrição do empresáriono registro públicodas empresasmercantis é requisitode existência.

res-

