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ÍNDICE CRONOLÓGICO DESTE VOLUME (clique com o 
mouse sobre o dia para ser enviado diretamente à página) 

 

Dia Zero: Introdução  

Dia zero – Como passar no concurso 

 

DIA 1 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. Interpretação de 
texto I. (prof. Luiz Fabre) 

Reconhecimento de textos e gêneros textuais. (prof. Luiz Fabre) 

Mecanismos de coesão textual. Emprego de elementos de referenciação, 
substituição e repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação 
textual. Emprego de tempos e modos verbais. (prof. Luiz Fabre) 

Domínio da estrutura morfossintática do período. Pronomes. (prof Luiz Fabre)  

Flexão verbal: modo e tempo. (prof. Luiz Fabre) 

 

DIA 2 

DIREITO DO TRABALHO  

Fontes do Direito do Trabalho (prof. Luiz Fabre) 

 

DIA 3 
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DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 

Direito Processual do Trabalho: princípios. fontes. autonomia. 
interpretação. integração. eficácia. (prof. Luiz Fabre) 

Organização da Justiça do Trabalho. Composição, funcionamento, 
jurisdição e competência de seus órgãos. Os juízos de Direito investidos 
de jurisdição trabalhista. Corregedoria-Geral e Regional do Trabalho. 
Atribuições. (prof. Luiz Fabre) 

  

DIA 4 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

Direito Constitucional: Constitucionalismo, conceito e objeto, origem, 
formação, conteúdo, fontes, métodos de trabalho (prof. Filipe Kinsky) 

Constituição: tipologia, classificação, concepções, legitimidade, pauta 
normativa e pauta axiológica. A supremacia da Constituição. A força 
normativa da Constituição (profs. Filipe Kinsky & Luiz Fabre) 

 

DIA 5 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Interpretação de texto II (prof. Luiz Fabre) 

 

DIA 6 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

Introdução ao Direito Processual Civil: Teoria geral do processo. Conceito 
de processo. Instrumentalidade do processo. Princípios do Processo. 
(prof. Luiz Fabre) 

 

DIA 7 

DIREITO DO TRABALHO 
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Fontes do Direito do Trabalho em espécie: Constituição Federal; 
convenções e acordos coletivos de trabalho; regulamentos de empresa 
(prof. Luiz Fabre) 

 

DIA 8 

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 

O Ministério Público do Trabalho: Atribuições do MPT (prof. Luiz Fabre) 
 

DIA 9 

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO 

Raciocínio lógico. Proposição. Proposições simples e compostas. 
Conectivos “e” e “ou”. Conjunção. Disjunção inclusiva. (prof. Edinho Jr.) 

 

DIA 10 

LEGISLAÇÃO 

Direito de pessoal I: regime constitucional do funcionalismo público (prof. 
Fábio Wu)  

 

 

ÍNDICE TEMÁTICO DESTE VOLUME (clique com o mouse 
sobre o assunto para ser enviado diretamente à página) 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

Direito Constitucional: Constitucionalismo, conceito e objeto, origem, 
formação, conteúdo, fontes, métodos de trabalho (prof. Filipe Kinsky) 
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Constituição: tipologia, classificação, concepções, legitimidade, pauta 
normativa e pauta axiológica. A supremacia da Constituição. A força 
normativa da Constituição (profs. Filipe Kinsky & Luiz Fabre) 

 

DIREITO DO TRABALHO 

Fontes do Direito do Trabalho (prof. Luiz Fabre) 

Fontes do Direito do Trabalho em espécie: Constituição Federal; 
convenções e acordos coletivos de trabalho; regulamentos de empresa 
(prof. Luiz Fabre) 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

Introdução ao Direito Processual Civil: Teoria geral do processo. Conceito 
de processo. Instrumentalidade do processo. Princípios do Processo. 
(prof. Luiz Fabre) 

 

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 

Direito Processual do Trabalho: princípios. fontes. autonomia. 
interpretação. integração. eficácia. (prof. Luiz Fabre) 

Organização da Justiça do Trabalho. Composição, funcionamento, 
jurisdição e competência de seus órgãos. Os juízos de Direito investidos 
de jurisdição trabalhista. Corregedoria-Geral e Regional do Trabalho. 
Atribuições. (prof. Luiz Fabre) 

O Ministério Público do Trabalho: Atribuições do MPT (prof. Luiz Fabre) 

 

LEGISLAÇÃO 

Direito de pessoal I: regime constitucional do funcionalismo público (prof. 
Fábio Wu)  

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. Interpretação de 
texto I. (prof. Luiz Fabre) 

Reconhecimento de textos e gêneros textuais. (prof. Luiz Fabre) 

Mecanismos de coesão textual. Emprego de elementos de referenciação, 
substituição e repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação 
textual. Emprego de tempos e modos verbais. (prof. Luiz Fabre) 

Domínio da estrutura morfossintática do período. Pronomes. (prof Luiz Fabre)  

Flexão verbal: modo e tempo. (prof. Luiz Fabre) 

Interpretação de texto II (prof. Luiz Fabre) 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO 

Raciocínio lógico. Proposição. Proposições simples e compostas. 
Conectivos “e” e “ou”. Conjunção. Disjunção inclusiva. (prof. Edinho Jr.) 
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DIA ZERO: INTRODUÇÃO 

Como passar no concurso  

Prof. Luiz Fabre 

 

Antes de iniciar o curso, leia estas instruções! 

 

Apesar de todo o esmero dedicado a esta obra, erros acontecem, sobretudo em projetos 
de maior fôlego. Assim, encarecemos que nos comunique eventuais erros escrevendo 
para contato@metodogestalt.com.br. 

Siga @metodogestalt no instagram! 

 

I. DO CURSO 

 

1.1. FORMATO DO CURSO 

 O curso Do Zero à Posse – Analista TRTs é um curso em PDF com uma programação para 
60 (sessenta) dias de estudos compreendendo as seguintes disciplinas: 

1 – Direito Administrativo 

2 – Direito Coletivo do Trabalho  

3 - Direito Constitucional 

4 - Direito do Trabalho 

5 - Direito Processual Civil 

6 - Direito Processual do Trabalho 

7 – Legislação Geral 

8 – Língua Portuguesa 

9 – Raciocínio Lógico - Matemático  

 

Alguns editais exigem a disciplina “noções de informática” como obrigatória para todos os 
cargos. Trata-se de uma disciplina não contemplada neste curso. Você deverá estudar tal 

http://www.metodogestalt.com.br/
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disciplina por conta própria caso venha a ser contemplada no edital do concurso de seu 
interesse. 

  O Curso Do Zero à Posse emprega a linguagem didática inerente às aulas normais 
de um cursinho. Porém, tal linguagem é vertida em texto (arquivos em formato PDF) a fim 
de que você ganhe tempo. 

Nosso material é composto por seis volumes.  

  As informações sobre cada disciplina são passadas sob forma de exercícios. 

 Mas não são exercícios convencionais. São exercícios lúdicos, metodicamente 
organizados. Não se trata de estudar e depois fazer exercícios; trata-se de estudar enquanto 
faz os exercícios. 

 Simplesmente comece a resolvê-los e confira por si própria(o). Não é necessário o 
prévio estudo da matéria antes de iniciar nosso curso. 

  

1.2. NOSSO CRONOGRAMA DE ESTUDOS 

 Nosso cronograma de estudos, por disciplina, de segunda a sexta-fera, é o seguinte: 

 

Volume I 

SEMANA 1 

Segunda 

Língua 

portuguesa 

Terça 

Direito do 

Trabalho 

Quarta 

Direito 

Processual do 

Trabalho 

Quinta 

Direito 

Constitucional 

Sexta 

Língua 

Portuguesa 

  
SEMANA 2 

Segunda 

Direito 

Processual 

Civil 

Terça 

Direito do 

Trabalho 

Quarta 

Direito 

Processual do 

Trabalho 

Quinta 

Raciocínio 

lógico-

matemático 

Sexta 

Legislação 

Volume II   

SEMANA 3 

Segunda 

Língua 

Portuguesa 

Terça 

Direito do 

Trabalho 

Quarta 

Direito 

Processual do 

Trabalho 

Quinta 

Legislação 

Sexta 

Direito 

Administrativo 

 

SEMANA 4 

Segunda 

Língua 

Portuguesa 

Terça 

Direito do 

Trabalho 

Quarta 

Direito 

Processual do 

Trabalho 

Quinta 

Direito 

Administrativo 

Sexta 

Legislação 

http://www.metodogestalt.com.br/
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Volume III   

SEMANA 5 

Segunda 

Direito 

Constitucional 

Terça 

Direito 

Administrativo 

Quarta 

Direito do 

Trabalho 

Quinta 

Direito 

Processual 

Civil 

Sexta 

Direito do 

Trabalho 

  
SEMANA 6 

Segunda 

Direito 

Processual do 

Trabalho 

Terça 

Raciocínio 

lógico-

matemático 

Quarta 

Língua 

Portuguesa 

Quinta 

Direito do 

Trabalho 

Sexta 

Direito 

Processual do 

Trabalho 

Volume IV  

SEMANA 7 

Segunda 

Raciocínio 

lógico-

matemático 

Terça 

Direito 

Processual 

Civil 

Quarta 

Raciocínio 

lógico-

matemático 

Quinta 

Direito 

Processual do 

Trabalho 

Sexta 

Direito do 

Trabalho 

  

SEMANA 8 

Segunda 

Língua 

Portuguesa 

Terça 

Raciocínio 

lógico-

matemático 

Quarta 

Direito 

Administrativo 

Quinta 

Direito 

Coletivo do 

Trabalho  

Sexta 

Direito 

Constitucional 

Volume V   

SEMANA 9 

Segunda 

Direito do 

Trabalho 

Terça 

Direito 

Processual do 

Trabalho 

Quarta 

Direito 

Constitucional 

Quinta 

Direito 

Processual 

Civil 

Sexta 

Direito 

Constitucional 

  
SEMANA 10 

Segunda 

Direito 

Administrativo 

Terça 

Direito 

Constitucional 

Quarta 

Direito 

Coletivo do 

Trabalho 

Quinta 

Língua 

Portuguesa 

Sexta 

Direito do 

Trabalho 

 

Volume VI  

SEMANA 11 

Segunda 

Direito 

Coletivo do 

Trabalho 

Terça 

Direito 

Processual 

Civil 

Quarta 

Raciocínio 

lógico-

matemático 

Quinta 

Direito do 

Trabalho 

Sexta 

Direito 

Constitucional 

  

SEMANA 12 
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Segunda 

Direito do 

Trabalho 

Terça 

Direito do 

Trabalho 

Quarta 

Direito 

Processual do 

Trabalho 

Quinta 

Direito 

Constitucional 

Sexta 

Direito 

Constitucional 

 

 

 

Portanto, imprimiremos um ritmo de estudos de forma a, tanto quanto possível, dar conta 
do edital dentro da seguinte métrica: 

1 – Direito Administrativo – 5 dias de estudo 

2 – Direito Coletivo do Trabalho – 3 dias de estudo 

3 – Direito Constitucional – 9 dias de estudo 

4 - Direito do Trabalho – 13 dias de estudo 

5 - Direito Processual Civil – 5 dias de estudo 

6 - Direito Processual do Trabalho – 9 dias de estudo 

7 – Legislação Geral – 3 dias de estudo 

8 – Língua Portuguesa – 7 dias de estudo 

9 – Raciocínio Lógico - Matemático – 6 dias de estudo 

Duração total do curso: 60 dias de estudo 

 

 

1.3. ESTUDO POR CONTA PRÓPRIA 

O Curso Do Zero à Posse foi concebido para que você despenda um tempo 
relativamente pequeno com o curso e possa se dedicar predominantemente ao estudo por 
conta própria, pois nada avulta, em importância, sobre o estudo por conta própria. É você 
que faz o seu caminho. É quando você efetivamente se enxergar líder de si próprio que 
estará maduro para a aprovação. 

Nossa sugestão, pois, é que se dedique ao Curso de segunda a sexta-feira. 

De início, o Curso requestará cerca de duas horas diárias de dedicação. Em alguns 
dias, estudaremos mais matérias, de sorte que o tempo aumentará um pouco. 

Aproveite o final de semana para eventualmente colocar os estudos do Curso em dia, 
zelando sempre, não obstante, para que o estudo por conta própria prepondere. 
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1.4. COMO FUNCIONA O CURSO 

  i. Primeiramente, você resolverá as questões do dia. Nossas questões são: 

A) Autorreferentes – Você não precisa estudar previamente a matéria; na realidade, 
enquanto você resolve as questões, estará absorvendo o conteúdo a ser estudado 
no dia. É como se você estivesse lendo uma doutrina, um texto de lei ou a 
jurisprudência, todavia apresentados sob forma de questões de sorte a manter sua 
atenção e otimizae a absorção do conhecimento. 

B) Metodicamente organizadas – São questões de progressiva complexidade. De início, 
os exercícios parecerão bobos, mas se tornarão difíceis e você dará conta de vencer 
tais dificuldades. 

C) Autorais – Nossos professores são experts em suas áreas de atuação, geralmente 
com experiência em diversas carreiras, aprovados nas primeiras colocações de 
concursos públicos, com mestrado ou doutorado no currículo. Os exercícios foram 
por eles concebidos, não sendo encontrados em outros materiais. 

D) Lúdicos – É responsabilidade do curso ser interessante, despertar no aluno o desejo 
da dedicação. Assim, para evitar a monotonia, nossas questões são apresentadas 
sob formas diversas (múltiplas escolhas, preenchimento de lacunas, ligação entre 
colunas, verdadeiro ou falso...). 

ii. Resolvidas as questões, você estudará o gabarito.  

iii. Resolva tudo com um caderno ou um arquivo de texto aberto. Assim, você anotará 
as respostas corretas enquanto estuda bem como as informações relevantes à matéria que 
forem passadas em aula. 

 

II. HABILIDADES DEMANDADAS PARA A APROVAÇÃO E COMO APRIMORÁ-LAS 

 É equivocado pensar que o conhecimento é a única competência necessária à sua 
aprovação.  

 Além do conhecimento, ao menos as seguintes competências são exigidas pelo 
concurso: inteligência, experiência, velocidade, resistência, resiliência, redarguição e 
sorte. 

 Diferentemente da maioria dos cursos, o Método Gestalt aprimora todas essas 
habilidades, e não apenas o conhecimento. 

 Senão, vejamos. 

 

2.1. CONHECIMENTO 

Conhecimento é a musculatura do candidato; é o conteúdo. Tal competência pode ser 
aprimorada a partir das seguintes técnicas: 

 

http://www.metodogestalt.com.br/


11 
 

www.metodogestalt.com.br.  Proibida a circulação  Analista TRT vol. I – Exercícios 

2.1.1. Equilíbrio estudo horizontal e estudo vertical 

 A primeira fase de um concurso exige, predominantemente, um estudo 
HORIZONTAL, de EXTENSÃO, com o escopo de abranger a maior quantidade possível de 
itens do edital. Trata-se de absorver um oceano de informação com uma lâmina d’água de 
profundidade. 

 O estudo horizontal ocorre através dos manuais tradicionais bem como através de 
nosso material escrito. 

  Já a segunda fase demandará uma incursão no estudo VERTICAL, de 
PROFUNDIDADE. Trata-se de analisar o perfil da banca, os temas mais palpitantes e 
antever o que será cobrado e o que é merecedor de maior atenção. Não obstante, o estudo 
horizontal também deverá ser incorporado ao cronograma de estudos para a segunda fase.  
Isso porque a única coisa previsível em uma prova discursiva é o imprevisto. 

 O estudo vertical ocorre através de análise de provas anteriores, peças práticas, livros 
avançados sobre temas centrais da instituição, obras dos membros da banca, estudo de 
casos, artigos e revistas bem como através de nossas videoaulas.  

  Por mais aguçado que esteja seu faro para a segunda fase, sempre cairá ao menos 
uma questão absolutamente imprevista. O estudo horizontal é relevante para propiciar 
munição necessária ao enfrentamento de tais questões, possibilitando-lhe improvisar suas 
próprias teorias. 

 

2.1.2. Deixe registros 

  Estudar é como um elástico. Enquanto você está estudando, este elástico está 
esticado; depois que pára de estudar determinada matério por um tempo, é como se soltasse 
o elástico e ele voltasse quase ao estado inicial. 

 Para que o estudo não se transforme em um eterno recomeço, é fundamental estudar 
deixando REGISTROS: estude por escrito, manual ou digitadamente (podendo valer-se 
deste arquivo, inclusive). 

Elabore seus resumos, anotações, mapas mentais e representações mnemônicas. 
Com a quantidade de informações, obras, teorias novas que se sucedem e novidades todos 
os dias, consideramos imprescindível REGISTRARMOS aquilo que estudamos. 

 Mantenha o arquivo de computador, caderno ou fichário bem organizado. Invista em 
capricho, denodo, caligrafia (em caso de estudo manuscrito). 

A cada 50 minutos de escrita ou digitação, pause 10 minutos. 

Isso é FUNDAMENTAL, importantíssimo para evitar tendinites, epicondilites, síndrome do 
túnel do carpo, síndrome do desfiladeiro torácico... Estudou 50 minutos, pause 10.  

Durante a pausa, deixe seus membros em repouso, a fim de recuperar os níveis normais 
do líquido sinovial, substância que lubrifica ossos e tendões. 

http://www.metodogestalt.com.br/
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 Conforme saia o edital e os dias se sucedam, é possível que o tempo aperte. Neste 
caso, não há problemas em escrever apenas o essencial e grifar nos livros o que for 
secundário. Mas grife. O essencial é registrar. 

 O registro do estudo proporciona ao menos dois GANHOS IMEDIATOS. 

  Em primeiro lugar, ainda que você não esteja no ápice de sua concentração, ao 
menos estará registrando algo e, posteriormente, poderá retomar seu estudo com base em 
tais registros. Se a concentração não estiver boa e nada estiver sendo registrado, o estudo 
apenas lhe trará sono.  

 Em segundo lugar, o registro é o que lhe permitirá evoluir na bibliografia. Conforme 
veremos, há níveis bibliográficos: iniciante, intermediário e avançado. Quando você registra 
a obra que estudou, na próxima retomada dos estudos não precisará recomeçar do zero, 
podendo retomar a partir da revisão de seus próprios escritos para, rapidamente, proceder 
ao estudo de uma nova obra. 

 Enfim, faça resumos; depois, resumo do resumo; resumo do resumo do resumo... até 
todo o conhecimento fundamental ser sintetizado em dêiticos (aquilo que alguns chamam de 
mapas mentais ou processos mnemônicos).  

 

2.1.3. Em disciplinas mais complexas, estude doutrina 

   Consideramos difícil, além de maçante, absorver um conteúdo descontextualizado de 
lei seca.  

É por isso que nosso material articula lei, jurisprudência e doutrina. 

O estudo exclusivamente da lei seca deve ser relegado aos momentos finais da 
preparação para matérias de última hora que não couberam no seu cronograma pois é quase 
certo que logo na segunda-feira após a prova você já se esquecerá de tal conteúdo. 

 

2.1.4. Faça exercícios 

  Exercícios são uma das pedras angulares para a aprovação.  

  Servem para aprimorar não apenas o conhecimento como diversas outras 
competências: experiência, inteligência, velocidade, resistência...  

 Procure manter um nível de acerto de 85% quanto ao nosso material. Se necessário, 
refaça os exercícios até atingir tal marca. 

 

2.1.5. Monte uma bibliografia realista e progressiva 

 Roma não foi feita num só dia. 

  Existem ao menos três níveis bibliográficos. Portanto, calma! Antes de sair por aí 
querendo comprar o mundo, dê três voltas na sua sala! Veja o material que você já possui. 

http://www.metodogestalt.com.br/
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 Você pode proceder a um crescimento bibliográfico progressivo. Respire e invista com 
calma. Se uma obra for onerosa, reflita se é necessária no momento. Aproveite bibliotecas 
de faculdades, fóruns, tribunais, órgãos públicos. 

 

A) Nível iniciante → Sinopses, obras curtas 

B) Nível intermediário → Manuais geralmente utilizados pelos candidatos (Pedro Lenza, 
Henrique Correia, Matheus Carvalho, etc).  

C) Nível avançado → Aqui, o céu é o limite. Há Códigos comentados, obras sobre temas 
específicos, revistas, artigos, autores clássicos ou mais densos. 

Observações 

- Não é necessário iniciar todas as matérias a partir de Sinopses. Tampouco é necessário 
chegar ao nível avançado em todas as disciplinas. 

- Se não houver tempo de proceder ao nível intermediário em todas as disciplinas, não se 
preocupe. Perceberá que nosso material escrito compila os três níveis bibliográficos. 

- Há grande diferença entre o saber e “o saber fazer uma prova”, conforme veremos ao 
abordarmos “experiência”. 

 

2.1.6. Faça um cronograma 

 Nenhum vento é favorável quando não se sabe o porto aonde se quer chegar! 

 Paralelamente ao cronograma do Curso Do Zero à Posse anteriormente apresentado, 
que se refere ao planejamento do curso, elabore o seu cronograma de estudos. 

 Crie um cronograma para a “entressafra” (como chamaremos o período em que não 
há nenhum edital em andamento) e é imprescindível elaborar um cronograma após a 
publicação do edital. 

 Durante a entressafra, elabore um cronograma como se fosse fazer uma prova daqui 
a cento e oitenta dias (6 meses). 

 Publicado o edital, refaça o cronograma, agora com as datas já definidas. O ideal é 
reservar a semana que antecede a prova para revisão. Se isso não for possível em razão da 
sobrecarga de matérias, reserve ao menos os três dias anteriores à prova para a revisão. 

Rever é imprescindível. 

Quando da revisão, temos certeza de que você nos agradecerá pelo seu arquivo 
construído com base em nosso material. 

http://www.metodogestalt.com.br/
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 Durante a entressafra, o cronograma é importante para “cientifizar” o seu estudo, 
torná-lo uma atividade metodicamente organizada. Após a publicação do edital, o 
cronograma será essencial para dosar o seu RITMO DE ESTUDO. 

 Sim... você baterá o olho no cronograma e perceberá “restam-me apenas três dias 
para estudar Direito Administrativo; restam-me apenas oito ocasiões para estudar Direito 
Constitucional...” e, naturalmente, seu ritmo de estudo se adaptará a tal exigência, abrindo-
se mão do perfeccionismo quando necessário. 

   É claro que gostaríamos de tempo suficiente para um estudo detalhado, mas o tempo 
é inexorável. O cronograma lhe dará a exata medida do ritmo a ser empregado nos estudos. 

 Seja fiel a seu cronograma. 

Nossa sugestão: 

1) Imprima um calendário com base em um assistente de calendário do Microsoft Word ou 
do Pages, ou mesmo desenhe-o à mão em uma folha de papel sulfite. 

2) Imaginando uma prova para daqui a seis meses, proceda a uma distribuição aleatória 
ao longo dos dias das disciplinas do edital, evidentemente conferindo maior frequência às 
matérias com maior peso. 

3) Uma disciplina por dia durante a semana está de bom tamanho; duas por dia aos finais 
de semana. 

4) Intercale as disciplinas ao invés de aguardar a conclusão do estudo de uma disciplina 
para só então passar para a outra. É que a inteligência é RELACIONAL, conforme 
veremos: uma lógica extraída do Direito Constitucional poderá lhe ajudar em um tema de 
Processo Civil, por exemplo. 

5) Há alunos que preferem organizar cada dia por faixas horárias, reservando um horário 
para uma disciplina, outro horário para outra... particularmente, entendemos que o ritmo 
fica muito quebrado, mormente em se considerando que você já dedicará parte de seu 
tempo diário às nossas atividades, mas metodologia é algo sempre muito pessoal. 

6) Caso saia o edital, refaça o cronograma reservando a última semana para a revisão. 

7) Caso saia o edital de outro concurso que não o da Magistratura e tal concurso lhe 
interesse, refaça o cronograma com base em tal edital, conferindo peso maior, todavia, às 
disciplinas que você não vinha estudando, sempre reservando a última semana (ou ao 
menos os últimos três dias) para revisão. 

  

Não seja um Hitler consigo mesmo 

Você é apenas um ser humano. 
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Saiba relevar se eventualmente alguma externalidade impedir-lhe de cumprir a meta diária 
de estudo ou, mesmo, se a necessidade de buscar mais conteúdo lhe dificultar a resolução 
integral das questões deste Guia propostas para um determinado dia. 

 

2.2. EXPERIÊNCIA 

 Esta importante competência permite, entre outras vantagens, antever o que cairá na 
prova, dosar o ritmo da prova, identificar pegadinhas, estudar de forma melhor adaptada ao 
perfil da banca e direcionar melhor o “chute”. 

 

2.2.1. Provas “impossíveis” 

 Repare na seguinte questão: 

(Direito Constitucional) Quanto a casos importantes levados ao Supremo 
Tribunal Federal, assinale a assertiva incorreta: 

A) Desaposentação consiste na possibilidade de renúncia a aposentadoria 
anterior e a concessão de posterior benefício da mesma natureza. A tese foi 
acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, porém refutada pelo Supremo 
Tribunal Federal em recurso extraordinário ao qual se reconheceu repercussão 
geral.  

B) O STF reconheceu a fundamentalidade do direito de união estável para 
casais do mesmo sexo, independentemente da edição de lei. 

C) Para o STF, a pesquisa com células-tronco embrionárias viola o direito à 
vida e a dignidade da pessoa humana, o que ensejou a declaração de 
inconstitucionalidade de dispositivo da Lei de Biossegurança. 

D) Em caso envolvendo publicações antissemitas, o STF afastou a tese da 
defesa que procurou distinguir religião de raça, sedimentando a noção de que 
esta é concebida juridicamente como um conceito sociocultural, e não 
biológico. 

E) A pessoa transgênera tem direito fundamental subjetivo à alteração de seu 
prenome e de sua classificação de gênero no registro civil, não se exigindo, 
para tanto, nada além da manifestação de vontade do indivíduo, o qual poderá 
exercer tal faculdade tanto pela via judicial como diretamente pela via 
administrativa. 

GABARITO: C – Na ADI 3.510, o STF declarou a constitucionalidade do art. 5º da Lei 
Nacional de Biossegurança, que permite pesquisas com células-tronco embrionárias. 

 

 Observe, tamém, esta questão, agora mais difícil: 

(Direito Constitucional) Quanto às recentes alterações constitucionais, 
assinale a alternativa incorreta: 
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A) Os órgãos e entidades da administração pública devem realizar avaliações 
individualmente das políticas públicas, inclusive com divulgação do objeto a ser 
avaliado e dos resultados alcançados, na forma da lei.   

B) O Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais, 
assegurada, na forma da lei, a participação da sociedade nos processos de 
formulação, de monitoramento, de controle e de avaliação dessas políticas.  

C) São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a 
indivisibilidade e a independência funcional, possuindo, tanto as Defensorias 
Públicas Estaduais quanto as da União e do Distrito Federal, autonomia 
funcional e administrativa, bem como iniciativa de sua proposta orçamentária. 
Os defensores públicos gozam da garantia de inamovibilidade. 

D) As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem 
localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de 
trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma 
agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao 
proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.  

E) É da competência exclusiva do Congresso Nacional decretar o estado de 
calamidade pública de âmbito nacional.  

GABARITO: A – CF, art. 37º, §16:  Os órgãos e entidades da administração pública, individual 
ou conjuntamente, devem realizar avaliação das políticas públicas, inclusive com divulgação 
do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados, na forma da lei (incluído pela Emenda 
Constitucional nº 109/2021).   

 

 Difíceis tais questões, não? O que podemos concluir com base nelas? 

 Bem... primeiramente, são questões que entram na margem aceitável de 
desconhecimento do candidato em uma prova. 

 Porém, se o candidato as acertar, sem dúvida se destacará da massa. São essas 
questões que acabam fazendo a diferença: acertar aquelas que a massa costuma errar. 

 Mas apenas gênios ou pessoas sortudas acertam este tipo de questão, mormente em 
se tratando de questões não abordadas pelos manuais usuais? 

 NÃO. 

 Uma coisa é cair de "paraquedas" na prova. Aí, a pessoa dirá: “a prova é impossível... 
cobra temas que não são abordadas pelos manuais...". 

 Outra coisa é estudar com a consciência de que em uma prova de Analista 
INEXORAVELMENTE cairá alguma questão sobre jurisprudência relevante do STF em 
matéria de direitos fundamentais, CERTAMENTE cairá uma questão sobre emendas 
constitucionais recentes... Com essa noção, a coisa muda de figura; você já sabe o que 
espera e dificilmente será surpreendido. 

 Este é o valor principal da experiência: antecipar o que cai, estudar direcionadamente 
a isso e acertar questões que a massa comumente erra. 

 Pois bem. 

http://www.metodogestalt.com.br/


17 
 

www.metodogestalt.com.br.  Proibida a circulação  Analista TRT vol. I – Exercícios 

 Há três meios de se adquirir experiência: 

A) Prestando concursos; 

B) E/Ou Realizando simulados; 

C) E/Ou Dedicando-se ao nosso Curso. 

 

2.2.2. Prestando concursos 

 Este é o modo mais eficaz, genuíno e preferível para se adquirir experiência. É, porém, 
um modo mais demorado e que fica à mercê da sucessividade dos concursos.  

 Chegamos, então, a o momento de encarar a seguinte questão: devo enfocar apenas 
o concurso de uma determinada carreira ou vale mais à pena prestar concursos para 
diversas carreiras?  

O dilema do franco-atirador e do granadeiro 

Devo prestar apenas o concurso específico dos meus sonhos, enfocando nele todos os 
meus esforços, tal qual um franco-atirador, ou é melhor abrir o leque de oportunidades e, 
como um granadeiro, lançar uma granada na esperança dos estilhaços acertarem algo? 

Se você assim se questiona, provavelmente você é um granadeiro, pois o franco-atirador 
não costuma ter dúvidas de sua condição.  

Mas apenas não ter dúvidas não faz de alguém um franco-atirador. 

O verdadeiro fanco-atirador é um perfil realmente raro. Conheci alguns: Alexandre de 
Moraes, Fernando Capez, o saudoso professor Damásio de Jesus, além de outros 
contemporâneos de Faculdade. Mentes realmente inspiradas que prestavam o concurso 
desejado e eram logo aprovados, geralmente nas primeiras colocações. 

Já o granadeiro é mais transpiração que inspiração. Compensa uma condição intelectual 
normalmente mais dispersa que a do franco-atirador com esforço, com suor. 

Veja, não se trata de inferioridade intelectual, mas de dispersão intelectual. O negócio do 
granadeiro é mundividência; o do franco-atirador é foco. 

Pois bem. 

Não posso, como professor, estabelecer o seu perfil nem decidir nada por você. É só você 
que pode se descobrir um franco-atirador ou um granadeiro e, se necessário, recorra a um 
psicólogo (considero mais rápido que coach). 

O que posso é compartilhar minha experiência para que você construa seu caminho. 
Nessa seara, destaco sete aspectos: 

1) A imensa maioria das pessoas que conheço é granadeira. É o meu caso: fui 
Procurador da Fazenda Nacional, depois Procurador do Município de São Paulo, passei 
na Procuradoria do Estado do Ceará, na Magistratura Federal, e tornei-me Procurador do 
Trabalho lotado inicialmente em Rondônia com outros quatro colegas, dos quais apenas 

http://www.metodogestalt.com.br/


18 
 

www.metodogestalt.com.br.  Proibida a circulação  Analista TRT vol. I – Exercícios 

uma colega somente prestara aquele concurso do MPT. Todos os demais provinham de 
outras carreiras. Apesar de cinco aprovações em concursos complexos, obtive cerca de 
onze reprovações em concursos diversos, totalizando, se não me falha a memória, 
dezesseis concursos ao longo dos cinco anos entre o primeiro concurso público prestado 
e a posse no último. 

2) A primeira posse é maravilhosa. Tira-se dos ombros o peso da inatividade profissional 
involuntária e da falta de recursos para a subsistência e para o investimento na 
preparação. Ademais, cria-se um patamar que possibilita uma melhor filtragem dos 
próximos concursos. 

3) Tudo vale à pena se a alma não é pequena. Realmente adorei todos os concursos 
que prestei e carreiras pelas quais passei, incluindo a advocacia. Olhando para trás, foi o 
meu período de maior crescimento intelectual, moral e espiritual. 

D) Entendo possível prestar concursos diversos: enquanto não abre o edital, estuda-se 
para a carreira idealizada, zelando por uma base forte nas disciplinas “universais” dos 
concursos (Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Civil, Direito Processual 
Civil, Direito Penal...) e adaptando o estudo à nova carreira conforme saia o edital desta, 
fortalecendo no período entre o edital e a prova o estudo das disciplinas estranhas à 
carreira idealizada. 

E) O mérito mais imediato de abrir o leque de concursos é imprimir maior intensidade ao 
estudo: uma coisa é estudar sem um edital à vista; outra é estudar com uma prova para 
dali a sessenta ou quarenta e cinco dias. 

F) Outra vantagem é aumentar o tamanho do alvo, reduzindo assim a pressão 
decorrente da menor quantidade de oportunidades inerente à trajetória do franco-atirador. 

G) Finalmente, outro benefício decorre do fato da inteligência ser relacional, gestáltica, 
de sorte que a variação de disciplinas e de campos temáticos aguça áreas distintas do 
cérebro, contribuindo para a solidificação de um conhecimento jurídico sistêmico. O estudo 
de uma carreira ajuda o de outra. 

 

2.2.3. Realizando simulados 

  Durante sua preparação, procure realizar provas anteriores. 

  Após a deflagração do edital, procure fazer ao menos duas provas anteriores.  

Um bom critério de aproveitamento buscado em simulados de primeira fase é 70%. 

Setenta por cento de aproveitamento em simulados de provas objetivas é aquilo que 
chamamos de nível de cruzeiro. É o nível de segunda fase e o nível de segunda fase é o 
maior salto requestado pelos concursos. 

O nível de cruzeiro 
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Evidentemente, em concursos mais difíceis a nota de corte ficará abaixo de 70% de 
aproveitamento; em concursos mais fáceis, ficará acima. Mas para fins de estudo, essa é 
uma nota mínima interessante de manter como referência. 

Também é válido, ao realizar um simulado, buscar informações acerca da nota de corte 
do concurso em que a prova foi aplicada e buscá-la. 

Setenta por cento é aquilo que chamamos de nível de cruzeiro: o desempenho daquele 
que possui reais condições de aprovação não apenas na primeira como em todas as 
demais fases do certame. 

Caso em seu simulado você não atinja o mínimo de 70% (ou a efetiva nota de corte do 
concurso cuja prova você está simulando, caso tenha obtido tal informação), refaça o 
simulado do zero até alcançá-la.  

As pessoas usualmente não refazem simulados por duas razões equivocadas: 

A) Em primeiro lugar, por considerar que se determinada questão foi cobrada em um 
concurso, não voltará a incidir. Isso é falso. Todas as questões se repetem, de forma literal, 
quase literal ou rearranjada. Concurso é eterno retorno. Todas as questões se repetem. 

B) Em segundo lugar, por considerar que ao se errar a questão no simulado, basta estuda-
la que não tornará a incidir no erro. Isso também é falso, pois a tendência é que a questão 
venha a ser novamente cobrada sob algum formato ou detalhe diverso. Volta a errar sim, 
a menos que faça a coisa bem feita. 

   

2.2.4. Fazendo nossos exercícios  

 Na medida em que nossos exercícios são apresentados em um formato distinto do 
exigido em concursos, estabelecemos em 85% o aproveitamento a ser buscado, refazendo-
se os exercícios caso necessário. 

 

2.3. INTELIGÊNCIA 

 A inteligência é uma competência que, aliada à experiência, permite enxergar 
pegadinhas, construir caminhos lógicos para se chegar à resposta correta. FAÇA 
EXERCÍCIOS. 

 A inteligência é RELACIONAL. 

  A forma de aprimorarmos essa competência é através da utilização de diversas 
partes do cérebro. E isso se obtém, no dia a dia, através de alternância do senso estético: 
se eu gosto apenas de assistir comédia, de vez em quando é bom assistir a um filme de 
aventura, a um filme de terror, a um filme de suspense... 

 Em nosso caso, estamos falando de uma inteligência voltada para concursos. O 
equivalente dessa "alternância de senso estético" para nós é alternarmos as matérias que 
estudamos, daí a crítica à metodologia daqueles que preferem esgotar uma disciplina para 
só então iniciar os estudos de outra. 
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  A inteligência é RELACIONAL. O estudo de direito penal pode ajudar na assimilação 
de direito processual, etc. Tenha certeza: a absorção de uma disciplina e de sua lógica auxilia 
a absorção de outros conteúdos. 

 Destarte, é importantíssimo sairmos da zona de conforto, desafiarmos nossa mente, 
trabalharmos todas as partes do cérebro... Estude língua portuguesa; estude os crimes em 
espécie; estude Direito Ambiental... trabalhe toda a sua mente. 

 Além desse aprimoramento estrutural, os especialistas mencionam que alguns 
aditivos podem ser relevantes. Ao menos para este autor, sempre ajudou levar uma bala, 
um refrigerante, para infundir glicose no organismo no dia da prova.  

  Também recomendamos que a uns 5 minutos do início da prova, você passe no 
banheiro e molhe os pulsos e a nuca. 

 

2.4. VELOCIDADE 

 É com muito pesar que informamos que, infelizmente, a VELOCIDADE, em termos de 
importância, muitas vezes avulta sobre todas as demais competências em um concurso.  

  A depender da prova, a velocidade poderá ser mais importante do que conhecimento 
ou experiência. Acredite nisso, por favor: a prova, em todas as fases, tende a ser muito longa 
diante do curto espaço. 

  Não há fórmula melhor para aperfeiçoar tal competência que nossos exercícios. 
Esperamos que eles os coloquem em estado de prontidão para vocês automatizarem 
diversos raciocínios. 

 

2.4.1. Uma prova em demãos 

   Tradicionalmente, este autor sempre conseguiu fazer a prova de primeira fase em três 
"DEMÃOS", como se fosse a pintura de uma parede.  

  A primeira demão tem que ser muito, MUITO rápida. Assinale o que já tiver certeza, 
risque as alternativas inequivocamente erradas, não perca tempo em nenhuma questão. E, 
mais... particularmente, eu já passava direto para o gabarito as respostas certeiras, não 
deixando para o final. Isso desde que houvesse um grau quase absoluto de confiança na 
minha resposta. 

  Na segunda demão, eu procurava reduzir a duas alternativas. Nessa segunda demão, 
ainda pode haver muita perplexidade, o que é normal, haja vista que em concursos é comum 
haver questões nulas. 

  Na 3ª demão, eu esgotava o método cartesiano: 1) separo o problema em tantas 
partes quanto possível; 2) começo a resolvê-lo indo das partes mais simples para as mais 
difíceis; 3) certifico-me, ao final, de não haver incorrido em nenhuma omissão durante meu 
processo investigativo. 

 

2.4.2. O chute 
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  E na 4ª demão, vêm os chutes! 

 Há provas em que o erro de questão não lhe prejudica; mas há provas em que uma 
questão errada anula uma certa ou cinco erradas anulam uma certa... atente-se em seu 
edital quanto a isso. 

 Espera-se que em uma prova, o gabarito distribua igual número de acertos por 
alternativas (em uma prova de cem questões com alternativas de A a E, o esperado é 20 
respostas A, 20 respostas B, 20 respostas C e assim por diante). 

  Pegue provas anteriores e confira por si. 

  Pois bem... proceda à contagem das alternativas que você assinalou.  Isso poderá ser 
algum indício, por exemplo, de que em uma questão em que você ficar na dúvida entre 
assinalar “C” ou “E”, a “E” seria, "estatisticamente", a alternativa correta.  

  Mas não a assinale prontamente. Visto que há maior probabilidade da alternativa “E” 
ser a correta, reveja, agora com outra lupa, a alternativa “C” a fim de tentar encontrar o erro 
pela última vez. 

 Por outro lado, se a prova for do tipo “cinco alternativas erradas anulam uma certa” e, 
nesse caso, há campo para anotar “não respondida” a fim de evitar prejuízo, competirá a 
você decidir se vale à pena arriscar. Particularmente, com base em minha experiência, eu 
arriscava quando na dúvida entre duas alternativas; assinalava “não respondida” quando na 
dúvida entre mais de uma alternativa. 

Nem todas as provas, evidentemente, permitem essas três ou quatro demãos. Mas, ao 
menos, duas demãos hão de ser possíveis. Na primeira, proceda a um exame 
extremamente ágil das questões, sem perder tempo com complexidades, assinalando 
apenas aquilo que tiver certeza; na segunda, conclua com um exame mais apurado. 

 

2.5. RESISTÊNCIA 

 Trata-se da resistência física e MENTAL. 

  Não sucumba ao cansaço, à preguiça mental que induz a desistirmos de alguma 
questão.  

  Desistir da questão produz uma sensação "libertadora" em nosso cérebro, ele se 
sente confortável por sair de uma questão difícil. Na próxima dificuldade, a tendência é 
novamente abandonarmos a questão, e assim até o fim da prova. 

  Não entregue os pontos. Segure o touro pelo chifre. Lute! A meta é acertar 100%, 
sempre. 

   Procure agregar alguma atividade física à rotina; não encare isso como uma atividade 
paralela, mas como parte integrante dos estudos: uma academia duas vezes por semana, 
um futebol, corrida, caminhada... Fortaleça o corpo. Mente sã em corpo são. 
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Estado de depressão 

Não confunda depressão com estado de depressão.  

Depressão é uma doença que deve ser tratada com um médico.  

Já o estado de depressão é uma intercorrência não rara em estudantes que, trancados em 
seus estudos, podem sofrer um déficit de vitamina D em decorrência da falta de sol, 
gerando tal estado.  

Daí a recomendação para cuidarmos do corpo. 

 

2. 6. RESILIÊNCIA 

 É a capacidade de se levantar e continuar lutando diante das dificuldades e eventuais 
insucessos. As quedas provavelmente virão, pois é próprio do concurso ensinar humildade. 

  Os conceitos essenciais relacionados à resiliência, em espartilhada síntese, são os 
seguintes: 

Não se apegue a erros do passado. Siga em frente, apegue-se ao que você tem de melhor. 
Não há atalhos. A trajetória das grandes almas inevitavelmente atravessa trechos solitários, 
escuros, frios. Felizmente, esses trechos são ocasionalmente iluminados por algumas 
fagulhas de coisas ou pessoas especiais. Esperamos que o Método Gestalt seja uma dessas 
centelhas e que lhe ajude a fortalecer os ombros a fim de suportar o fardo. 

Não diga “não tenho tempo”. Não se apegue a crenças limitantes. Apegue-se ao que você 
tem de melhor, como já dito. Você é você e você sabe disso: um ser humano capaz de 
superação e realizações incríveis. Tem tempo sim. Não confunda quantidade com qualidade: 
o fato de você possuir encargos familiares deve ser compensado com a qualidade do tempo 
dedicado à família. Organize-se. 

Tudo só depende de você. Há pessoas que só estudam e passam; pessoas que trabalham 
e passam; pessoas que trabalham, têm encargos familiares e passam. Há pessoas jovens 
que passam; pessoas idosas passam; pessoas ricas passam, pessoas pobres passam; 
pessoas oriundas das melhores faculdades passam, pessoas provenientes de faculdades 
pouco conhecidas e que vieram da roça, sendo os primeiros da família a colarem grau, 
passam. Não acredito em determinismos; o ser humano se supera. 

Tudo vale à pena se a alma não é pequena. Aproveite o caminho. Aproveite esta etapa 
singular de sua vida para o crescimento espiritual, intelectual, moral. Alma grande é aquela 
que fita a luz na amplidão, sabendo o valor da vela na escuridão. Onde há desafios, há 
oportunidades.  

Ame o que faz. Se você ama o qua faz, é como se estivesse sempre em férias. Desenvolva 
o gosto pelos estudos. 

Concurso se estuda até passar... e para passar. Seja visceral, leve a sério. Os feriados 
são muito restritos para o concurseiro. É que o investimento material demandado para a 
aprovação é facilmente recuperável... com o subsídio de um mês você recuperará todo o 
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valor pecuniário despendido. O tempo, porém, é um investimento intangível irrecuperável. 
Portanto, estude com disciplina e seriedade.  

Quando o edital é publicado, o estudo, para nós, deixa de ser uma atividade, tornando-se 
uma unidade de tempo: o estudo passa a ser, para nós, o período do dia em que não 
estamos dormindo nem trabalhando. 

É a subida da Luís Antônio que define a São Silvestre. Estamos tratando da célebre 
corrida de rua do último dia do ano em São Paulo. O ritmo de chegada é tão importante 
quanto o de largada. Seja constante e guarde energia e empolgação para a última semana. 

Pode ser azar, porde ser sorte. Há um conto segundo o qual um homem ganha um cavalo 
em um sorteio. O vizinho diz: "Que sorte, hein, compadre!". E o outro responde: "Pode ser 
sorte, pode ser azar". Dias depois, o filho do homem cai do azar e quebra a perna. O vizinho 
diz: "Que azar, hein!". O homem responde: "pode ser azar, pode ser sorte". Tempos depois 
o país entra em guerra. Jovens são convocados, mas o filho do homem é dispensado em 
razão da perna quebrada. 

  Tudo que acontece pode ser sorte ou pode ser azar; pode ser azar ou pode ser sorte. 

  Encare as reprovações em concursos anteriores dessa forma. Já fui reprovado em 
diversos concursos. Parece ter sido azar, mas foi sorte, pois eu poderia haver me 
acomodado em tal cargo e não me encontraria feliz como me sinto com a profissão que hoje 
ocupo e com a vida que levo! 

Quanto mais nos destacamos, mais alto parecemos aos olhos daqueles que não 
sabem voar. Sua disposição em perseguir seus sonhos pode incomodar. Um colega de 
trabalho pode pensar: "ele se acha melhor que nós e por isso quer sair daqui". A coragem 
de perseguir seus objetivos poderá despertar invejas. Ao primeiro vacilo, dirão: "ele está com 
a cabeça no concurso, e não no trabalho". 

 Seja discreto, tanto quanto possível. Se perguntarem: "E aí, Fulano, estudando 
muito?", desconverse: "não tanto quanto gostaria, estou de boa". 

Os cães ladram e a caravana passa. Cuide daquilo que se encontra sob seus domínios, 
que é estudar, enquanto tantos se dispersam na ansiedade de saber quando sairá o edital. 
O concurso "já se inicia" na entressafra, ele é "permanente". A entressafra (período em que 
não há edital em andamento) já se presta a colocar lá na frente aqueles que mantêm o estudo 
com seriedade e disciplina. Não espere sair o edital para iniciar os estudos. 

A humildade é maior que o orgulho. A missão do Estado é sobrepujar o arrogante e 
proteger o humilde. Você está a bem desta finalidade, desta missão. O concurso não é um 
fim em si mesmo. Foco na missão é essencial para encarar o desafio. Força, foco e fé! 

 

2.7. REDARGUIÇÃO 

 Redarguição é a técnica da redação. 

 É, portanto, uma habilidade essencial à prova escrita. 
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  É preciso seduzir o examinador para que ele prossiga na leitura atenta de sua 
resposta até o fim, em meio a milhares. O foco da ação comunicativa, aqui, é o receptor, e 
não o emissor: trata-se de escrever exatamente o que e como o examinador deseja. 

Isso envolve: 

 

A) Caligrafia amigável – estude por escrito, não apenas de forma digitada mas, 
ocasionalmente, manuscrita. Escreva em um caderno de forma tão caprichosa quanto 
possível.  

  Certa vez conversei com um membro da banca que me garantiu que lia todas as 
respostas mais de uma vez, inclusive aquelas com péssima caligrafia; neste caso, entretanto, 
passava por cima do que se apresentava caligraficamente incompreensível. 

 Já eu, pessoalmente, confesso não ter tal paciência nas provas que corrigia na 
graduação na Faculdade de Economia, Administação e Contabilidade da USP (FEA-USP, 
campus São Paulo e Ribeirão Preto, onde ministrei por dois anos Direito do Trabalho): uma 
caligrafia hostil sempre me pareceu desrespeitosa. Diferentemente da caligrafia feia porém 
esforçada, que eu respeitava e me esforçava um pouco para compreender. 

 

B) Domínio do vernáculo, das regras gramaticais e das técnicas de construção de 
períodos – esse é um pressuposto inescapável. Em carreiras de grande capilaridade não 
se admite aplicação incorreta de certas regras de regência verbal e nominal, má utilização 
de vírgulas e atributos de pontuação, escrever “mais” ao invés de “mas”, erro de acentuação 
grave. 

  Entre todas, essa é a habilidade mais difícil de aprimorar acaso verificada a 
deficiência, pois geralmente é um problema crônico que envolve uma formação que deveria 
ocorrer lá no passado. É possível resolver o problema, sim (temos um amplo histórico 
de sucesso em relação a ex-alunos com tal deficiência), mas demandará esforço 
redobrado. 

 Caso se detecte tal deficiência, o candidato deve procurar professor de português 
(podemos indicar) ou reestudar a gramática. 

 Cuidado com os períodos; utilize bem as vírgulas, ponto-e-vírgulas e pontos. 

 

C) Primeiro parágrafo – O primeiro parágrado de uma resposta discursiva deve ser 
arrebatador, pois a primeira impressão é a que fica. Deve ser bem pensado (rascunhe-o 
antes), interessante, bem escrito, trazer informação útil e relevante, introduzir o que virá.  

 Será essencial para atrair a atenção do examinador em meio a tantas outras provas. 

Expressões multiusos 

Regija expressões “multiusos”, que podem auxiliar o início de uma resposta discursiva. 
Para sua melhor compreensão, apresentaremos algumas: 
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- Universo temático (ex: Qualquer debate que tangencie o universo temático do trabalho 
infantil demanda adequada compreensão da transição do paradigma da situação irregular 
para a doutrina da proteção integral...) 

- Advento, florescimento (ex: Desde o advento da teoria crítica pela Escola de Frankfurt e 
consequente florescimento do neokantianismo...)  

- Vicejar - “Desde o advento do Código de Processo Civil de 2017 vicejam teorias a 
respeito...”. 

- Despontar – “A partir do amplo reconhecimento da dignidade sexual pelos Princípios de 
Yoggiakarta e decisões do Supremo Tribunal Federal, despontam as seguintes teorias 
acerca do adequado tratamento à(ao) detenta(o) travesti: (...)” 

 

D) Centralidade temática - Preste atenção ao cerne do problema, ao veio da questão. E 
entre logo neste cerne, pois a paciência do examinador não durará mais do que dois 
parágrafos!  

  Um parágrafo introdutório está de bom tamanho. A seguir enfrente a questão. 

 Se o enunciado mencionar “responda de forma objetiva”, seja seco e objetivo. 

Sua resposta pode vir com um parágrafo introdutório. Mas, ao menos no segundo 
parágrafo, já deve entrar no cerne do problema, ou o examinador se dispersará e deixará 
de prosseguir a uma leitura atenta de sua resposta. 

 

E) Organização do texto – Sua resposta deve ser assim 

 

 

 

 

  Sua resposta não pode ser assim, bagunçada, desconcactenada, sem linearidade: 
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  Sua resposta deve vir com uma introdução consistente, já sinalizando os rumos que 
deverão ser tomados e cuidando da centralidade temática. 

  O desenvolvimento deve ser reto, rumo a uma conclusão que decorra logicamente 
das premissas expostas. 

A conclusão dever ser irrefutável à luz das premissas empregadas. 

ATENÇÃO: 

Se a questão vier dividida em itens, devo responder por itens ou passar uma 
resposta fluída? 

Entendemos que sim. 

A divisão por itens é um grande facilitador da organização de texto.  

Se os itens forem independentes entre si, aceite a ajuda do examinador e responda por 
itens.  

Ao fazê-lo, você também estará ajudando o examinador, indicando precisamente onde 
está a resposta para a pergunta, sem que ele necessite percorrer várias vezes o texto 
fluído. 

Muito excepcionalmente, se os itens se revelarem extremamente conectados e seguirem 
uma sequência linear, praticamente ditando um ritmo de resposta, aí será possível uma 
resposta fluída.   

 

F) Concisão – concisão é uma arte. Concisão não se confunde com omissão. Concisão é a 
capacidade de informar mais escrevendo menos. Como dizia Cícero, se quer agradar a 
todos, seja breve (não leve ao pé da letra, mas acostume-se a escolher palavras providas 
de sentido, a entender que uma introdução deve possuir três, quatro, cinco linhas, e não dez, 
vinte; entenda que pelo menos logo no segundo parágrafo já é mister adentrar com 
tudo a centralidade temática da questão). 

 

2.8. TRANSCENDÊNCIA 

 Trata-se do que os religiosos chamam de Deus; os ateus, de sorte; os cientistas, de 
adrenalina. Enfim, ninguém seria insensato a ponto de recursar peso a este fator 
imponderável. 

  O fator sorte transcendência escapa de nossos domínios, mas não completamente. 
Através de concentração, foco, confiança e consciência tranquila contribuímos para uma 
ascese. 
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2.8.1. Consciência tranquila 

 O que garante a aprovação não é o esgotamento da matéria; isto é impossível, pois o 
conhecimento é infinito. O que garante a aprovação é ir para a prova com a consciência 
tranquila de que fizemos tudo que estava ao nosso alcance para tal esgotamento. 

 

2.8.2. Confiança  

  É previsível que caia uma questão imprevisível. Saiba disso. Domine essa sensação 
através dos treinos e simulados. 

 Você estudou muito. Estudou os manuais referenciais. Estudou pelo Método Gestalt. 
Ninguém estuda tanto quanto os alunos do Método Gestalt... Se cair algo a respeito do 
que você nunca ouviu falar, é porque nunca se escreveu a respeito ou, se isso já foi feito, 
provavelmente a matéria consta de um artigo muito obscuro, quase inacessível a todos os 
candidatos.  

 Este é o momento de improvisar. Torne-se líder de si próprio e, com metodologia 
científica, elabore suas próprias teorias. Respire! Calma! Separe o problema em tantas 
partes quanto possíveis. Comece a resolvê-lo indo das partes mais simples para as mais 
difíceis. Certifique-se de não haver incorrido em nenhuma omissão. 

 

2.8.3. Foco  

 A partir do momento em que é publicado o edital, conforme já mencionado, o estudo 
deixa de ser uma atividade; transforma-se em unidade de tempo: o estudo é, para nós, o 
período do dia em que não estamos dormindo ou trabalhando. 

  Resolva entraves periféricos (compra de passagens, reserva de hotel) com a maior 
brevidade possível, a fim de não mais dispersar suas energias com isso. 

 

2.8.4. Concentração 

Falta uma semana para a prova. Inicie a intensificação da concentração. Separe as canetas 
que irá levar (dê preferência a canetas com grip, aquela borrachinha no corpo da caneta que 
absorve suor e evita que a caneta escorregue, garantindo uma melhor caligrafia). Separe os 
documentos. Defina o que irá levar (águal, bala). Mentalize o horário em que acordará no dia 
da prova e o itinerário entre a sua residência ou hotel e o local da prova. 

 

Véspera da prova. Separe o material, documento, canetas (prefira canetas com grip, já 
dissemos), “víveres” (uma bala, um refrigerante ou água), roupa... 

 Vista-se da forma como se sentir mais confiante. Não é hora para economizar suas 
moedas de confiança. Mulheres devem tomar cuidado com determinados tipos de saia, para 
que na hora da prova não se sinta desconfortável e precise arrumar a vestimenta a cada 
instante. 
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 É normal sentir insônia; afinal, amanhã é o grande dia. Não há necessidade de ficar 
lutando na cama. Levante e estude mais um pouco. Mas certifique-se de haver avisado 
alguém para lhe ajudar a despertar na hora certa ou programado os alarmes possíveis.  

 Particularmente, minha receita para uma eventual insônia de véspera é ler um livro 
denso de Processo Civil ou Constitucional. Sempre foi tiro e queda! 

 

Dia D. Acorde feliz, energizado!!! É um dia de glória para quem se preparou para a batalha 
com tanta dedicação. Coloque uma música alta. Tome um banho caprichado. É o dia do 
guerreiro em sua glória de batalha! 

 Pode caprichar no desodorante, pois você irá suar!  

 Isso é um tanto pessoal, mas eu tinha o hábito de chegar ao local de prova uma hora 
antes do horário de fechamento dos portões. 

 Sempre fui muito gregário e me enchia de alegria ao encontrar tantos amigos no local 
de prova. Entretanto, meu desempenho foi melhorando conforme eu passava a me dirigir 
diretamente à sala de prova, deixando para depois a confraternização. Leve algo para 
estudar, algumas anotações... 

 

Faltam 15 minutos. Vá ao banheiro. Enxague o pulso. Enxague a nuca. Olhe-se no espelho. 
Reconheça-se como alguém que agarrará essa oportunidade com unhas e dentes. Não se 
apegue a erros do passado. Apegue-se ao que você tem de melhor, que é superar e seguir 
na luta! 

 

 O sol nasce para todos. 

  Você é forte. 

 Você não estará sozinho.  

 

Vamos passar! 

 

Luiz Carlos Michele Fabre 

Coordenador Pedagógico-Geral do Método Gestalt 

  

http://www.metodogestalt.com.br/


29 
 

www.metodogestalt.com.br.  Proibida a circulação  Analista TRT vol. I – Exercícios 

DIA 1 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. Interpretação de 
texto I. (prof. Luiz Fabre) 

Reconhecimento de textos e gêneros textuais. (prof. Luiz Fabre) 

Mecanismos de coesão textual. Emprego de elementos de referenciação, 
substituição e repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação 
textual. Emprego de tempos e modos verbais. (prof. Luiz Fabre) 

Domínio da estrutura morfossintática do período. Pronomes. (prof Luiz Fabre)  

Flexão verbal: modo e tempo. (prof. Luiz Fabre) 

 

 

 

Início: 

Término: 

Acertos: _____/65  
 

 

I. COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE GÊNEROS VARIADOS. RECONHECIMENTO 
DE TIPOS E GÊNEROS TEXTUAIS. 

 

 

 

Compreensão e interpretação de texto de gêneros variados 

Compreensão de texto consiste em fazer uma análise objetiva do texto. É verificar o que 
realmente está escrito nele. 
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Interpretação de texto consiste em conclusões subjetivas do texto; o espírito do texto. É imaginar 
as ideias por trás do texto. 

Tipos textuais são categorias de textos: por exemplo, texto narrativo, descritivo, expositivo, 
argumentativo, injuntivo. Os tipos textuais, por sua vez, possuem subcategorias chamadas 
gêneros textuais, como por exemplo: conto, crônica, romance, notícia, cardápio, reportagem, 
tese, manual de instrução... 

Tipos Textuais Gêneros Textuais 

Narrativo Conto 

Crônica 

Romance 

Notícia 

Biografia 

Autobiografia 

Descritivo Cardápio 

Relato 

Reportagem 

Expositivo Texto didático 

Palestra 

Reportagem 

Argumentativo Carta aberta 

Nota técnica 

Tese 

Artigo científico 

Injuntivo Manual de instruções 

Propaganda 

Receita 
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O estudo desta nossa matéria é, principalmente, empírico: leitura de diversos textos e resolução 
de exercícios (e faremos muitos exercícios ao longo do Curso). Porém, no nível teórico, é possível 
fortalecer a compreensão e a interpretação do texto através do estudo das funções e figuras de 
linguagem. 

 

 

FUNÇÕES DE LINGUAGEM 

1. As funções de linguagem pretendem informar: 

A)  Como a linguagem funciona; 

B) O desvio no sentido das palavras. 

 

 

Proceda à correlação adequada: 

 

2. Função referencial ou 
denotativa 

A) É aquela que põe em evidência a forma da 
mensagem, ou seja, que se preocupa mais em como 
dizer do que com o que dizer. O escritor, por exemplo, 
procura fugir das formas habituais e expressão, 
buscando deixar mais bonito o seu texto, surpreender, 
fugir da lógica ou provocar um efeito humorístico. 
Embora seja própria da obra literária, esta função não 
é exclusiva da poesia nem da literatura em geral, pois 
se encontra com frequência nas expressões cotidianas 
de valor metafórico e na publicidade. 

 

Exemplo: “... a lua era um desparrame de prata” (Jorge 
Amado); “Em tempos de turbulência, voe com   fundos 
de renda fixa” (Texto publicitário). 

 

3. Função expressiva ou 
emotiva 

B) Ocorre quando o emissor explica um código usando o 
próprio código. Por exemplo: um samba falando sobre 
o que é o samba; uma poesia falando sobre o que é 
poesia, sobre a função do poeta; um texto que 
comenta outro texto; um livro sobre a sensação de 
escrever.  
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As gramáticas e os dicionários utilizam essa função de 
linguagem. 

 

Exemplo: “Samba... eterno delírio do compositor... Que 
nasce na alma, sem pele, sem cor... com simplicidade, 
não sendo vulgar...” (Batucada dos Nossos Tantãs, 
grupo Fundo de Quintal) 

4. Função apelativa ou 
conativa 

C) Reflete o estado de ânimo do emissor, os seus 
sentimentos e emoções. Um dos indicadores da 
função emotiva num texto é a presença de interjeições 
e de alguns sinais de pontuação, como as reticências 
e o ponto de exclamação. A mensagem fica centrada 
no próprio emissor. 

 

Exemplo: “Ah, que delícia!”; “Eu te amo!”. 

Exemplo 2: “Oh! Que saudades que tenho/Da aurora 
da minha vida,/Da minha infância querida/Que os anos 
não trazem mais!” (...) Meus oito anos, Casimiro de 
Abreu 

5. Função poética D) É um canal de comunicação. Tem por fim estabelecer, 
prolongar ou interromper a comunicação. É aplicada 
em situações em que o mais importante não é o que 
se fala, nem como se fala, mas sim o contato entre o 
emissor e o receptor. Fática quer dizer "relativa ao 
fato", ao que está ocorrendo. Aparece geralmente nas 
fórmulas de cumprimento: Como vai, tudo certo?; ou 
em expressões que confirmam que alguém está 
ouvindo ou está sendo ouvido: sim, claro, sem dúvida, 
entende?, não é mesmo? É a linguagem das falas 
telefônicas, saudações e similares. 

 

Exemplo: “Olá. Pode responder a uma pesquisa?”. 
“Alô? Está me ouvindo?”. 

6. Função fática E) Seu objetivo é influenciar o receptor ou destinatário, 
com a intenção de convencê-lo de algo ou dar-lhe 
ordens. Como o emissor se dirige ao receptor, é 
comum o uso de tu e você, ou o nome da pessoa, além 
dos vocativos e imperativo. É a linguagem usada nos 
discursos, sermões e propagandas que se dirigem 
diretamente ao consumidor. 
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Exemplo: “ Você já tomou banho?”; “Não perca esta 
promoção!”; “Beba coca-cola”. 

7. Função metalinguística F) Transmite uma informação objetiva sobre a realidade. 
Dá prioridade aos dados concretos, fatos e 
circunstâncias. É a linguagem característica das 
notícias de jornal, do discurso científico e de qualquer 
exposição de conceitos. Coloca em evidência o 
referente, ou seja, o assunto ao qual a mensagem se 
refere. 

 

Exemplo: as sociedades anônimas são de duas 
espécies: as abertas e as fechadas. 

 

 

8. “O Iraque prometeu ontem que vai revidar o bombardeio dos EUA e do Reino Unido, ocorridos 
próximo a Bagdá anteontem, que teriam matado dois civis e ferido mais de 20, de acordo com o 
Ministério de Saúde do país.” (Folha de S.Paulo, 18/02/01). A função de linguagem aqui empregada 
é a função: 

A) Referencial ou denotativa; 

B) Emotiva ou expressiva; 

C) Conativa, apelativa ou pressiva; 

D)  Fática. 

 

9. “beba coca cola 
babe cola 
beba coca 
babe cola caco 
caco 
cola 
c l o a c a” 

A construção acima, de autoria de Décio Pignari, emprega função de linguagem: 

A) Emotiva; 

B) Apelativa; 

C) Referencial; 

D) Poética; 

E) Metalinguística. 
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10. “Chama-se sujeito o termo com o qual o verbo concorda.” Esta oração desempenha uma 
função: 

A) Referencial ou denotativa; 

B) Conativa ou apelativa; 

C) Fática; 

D) Poética; 

E) Metalinguística. 

 

11. “Estimados senhores, estamos iniciando mais uma aula de português!”. A função de 
linguagem ora aplicada é do tipo: 

A) Referencial; 

B) Metalinguistica; 

C) Fática; 

D) Poética; 

E) Conativa. 

  

DENOTAÇÃO e CONOTAÇÃO 

 

  No exercício da atividade verbal, o usuário da língua pode optar, de acordo com a situação 
que perfaz o contexto, por expressar-se de modo claro, explícito, objetivo ou por uma linguagem 
particular, subjetiva, implícita, em que as palavras e expressões se revestem de novos significados, 
distantes daqueles que lhes são peculiares. Proceda à correlação adequada: 

 

12. Denotação ou linguagem denotativa A) É a expressão subjetiva, recorrendo à 
linguagem figurada. Atribui-se à palavra um 
sentido novo. Exemplo: “A suja guerra ceifa 
futuros brilhantes”. 

 

13. Conotação ou linguagem conotativa B) É a informação objetiva, como geralmente se 
emprega em noticiários. A informação não 
requesta manobras intelectuais do receptor. 
Exemplo: “A Alemanha invadiu a França”. 
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II. MECANISMOS DE COESÃO TEXTUAL. EMPREGO DE ELEMENTOS DE REFERENCIAÇÃO, 
SUBSTITUIÇÃO E REPETIÇÃO, DE CONECTORES E DE OUTROS ELEMENTOS DE 
SEQUENCIAÇÃO TEXTUAL. EMPREGO DE TEMPOS E MODOS VERBAIS. 

 

 

Mecanismos de coesão textual 

 

 

Mecanismos de coesão textual são mecanismos que permitem uma conexão de sentido entre as 
partes de um texto, possibilitando a ligação e harmonia entre as ideias veiculadas pelo texto. Tais 
mecanismos consistem em palavras (exemplo: “e”, “ou”, “mas”), sinais (vírgula, ponto-e-vírgula, 
dois-pontos...) ou, mesmo, em omissões (por exemplo, retirar uma palavra da frase para não deixá-
la repetitiva). 

 

Note estas frases: “Luiz é procurador do trabalho. Luiz é professor”. 

 

Percebe-se que não há, nas frases acimas, nenhum mecanismo de coesão. Não há conexão entre 
as ideias. 

 

Já na frase “Luiz é procurador do trabalho e é professor”, utilizamos a palavra “e” como um 
mecanismo de conexão. 

 

Os mecanismos de conexão 

 

Os mecanismos de coesão textual são cinco: 

 

1) Referência – São palavras que garantirão a coesão, a unidade do texto. Por exemplo, 
pronomes, advérbios e artigos. 

 

Frase com exemplo de falta de coesão: “Luiz é procurador do trabalho. Luiz é professor.”. 

  

Como se depreende facilmente do exemplo acima, falta coesão textual, pois inexiste conexão. 
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Utilizando a conexão por referência, temos: Luiz é procurador do trabalho. Ele é professor. 

 

2) Elipse – É um instrumento utilizado para omitir-se um termo, evitando sua repetição. 

 

Nas frases “Luiz é procurador do trabalho. Luiz atua no combate ao trabalho escravo”, com a elipse 
podemos suprimir a palavra Luiz, deixando-a subentendida no contexto: “Luiz é procurador do 
trabalho, atuando no combate ao trabalho escravo”. 

 

3) Lexical – Trata-se do uso de palavras ou expressões sinônimas de algum termo subsequente. 
Por exemplo, na frase “Luiz atua no combate ao trabalho escravo, combatendo a chaga que há 
séculos persiste no País”, com o mecanismo lexical conseguimos substituir “trabalho escravo” por 
“chaga”, que, no contexto, e revelam expressões sinônimas. 

 

4) Substituição – Mecanismo utilizado para abreviar sentenças inteiras, substituindo-as por uma 
expressão equivalente. Na frase “Luiz combate o trabalho escravo e Tiago também o faz”, a 
expressão “também o faz” substitui “combate o trabalho escravo”. 

 

Outro exemplo de coesão por substituição: “Susana foi mal na prova. Caso isso volte a ocorrer, 
pegará recuperação.  

 

No exemplo acima, utilizamos o mecanismo “isso” em substituição a “foi mal na prova”. Houve, 
ademais, uma elipse, pois suprimiu-se a utilização de “Susana” na segunda informação da frase. 

 

5) Conjunção – É o elemento mais importante para fins de concurso. São vocábulos que reúnem 
e relacionam orações. 

 

Por exemplo: “Luiz combate o trabalho escravo e é professor. 

 

O “e” é uma conjunção aditiva. 

 

As conjunções podem ser aditivas, traduzindo a ideia de soma (e, nem, também, tampouco); 
adversativas, traduzindo a ideia de oposição (mas, porém, todavia, contudo, entretanto); 
alternativas, dando a ideia de exclusão e alternância (ou, ora, quer isso quer aquilo); conclusivas, 
trazendo a noção de conclusão, explicação (portanto, logo, em síntese) ou explicativas, que 
justificam algo (pois, porque, que).  
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Coerência 

 

 

 Coerência é a propriedade do texto que comporta um sentido, estabelecendo relação 
harmônica entre suas partes.  

 

 Exemplo de falta de coerência: “Renata gosta de Direito Penal. Então, Renata estuda 
Direito do Trabalho com afinco.”. 

 

 Perceba: o elemento de conexão “então” deveria revelar uma sequencialidade entre um 
período e outro; todavia, não há, aqui, a menor coerência em seu emprego. 

 

 Em termos coerentes: “Renata gosta de Direito Penal, possuindo maior afinidade com a 
matéria. Então, a fim de aprimorar seus pontos fracos, vem estudando Direito do Trabalho com 
afinco”. 

 

 

14. Coesão por referência ocorre quando evitamos a repetição de termos, seja através de 
pontuação, seja através da utilização de pronomes. Representa texto coeso por referência: 

A) Os alunos do Método Gestalt estudam para passar. Os professores dos alunos do Método 
Gestalt estudam com os alunos do Método Gestalt. 

B) Os alunos do Método Gestalt estudam para passar. Seus professores estudam com eles. 

 

III. PRONOMES 

 

Os pronomes 

 

Veja:  
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- Uma vez que trabalhei sem faltas nem atraso durante uma semana para meu empregador, ele 
deverá me conceder o descanso semanal remunerado (substitui o nome “empregador; substitui o 
nome “a minha pessoa”).  

 

- SUM-149 TST: A remuneração das férias do tarefeiro deve ser calculada com base na média da 
produção do período aquisitivo, aplicando-se-lhe a tarifa da data da concessão (substitui o nome 
“tarefeiro”, empregado remunerado por tarefa). 

 

- SUM-202 TST: Existindo, ao mesmo tempo, gratificação por tempo de serviço outorgada pelo 
empregador e outra da mesma natureza prevista em acordo coletivo, convenção coletiva ou 
sentença normativa, o empregado tem direito a receber, exclusivamente, a que lhe seja mais 
benéfica (substitui o nome “empregado”). 

 

- SUM-51 TST: I - As cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas 
anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do 
regulamento. II - Havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do 
empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro (substitui o 
nome “regulamentos”). 

 

- CC, Art. 22. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver 
deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento 
de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência, e nomear-lhe-á curador 
(substitui pessoa; faz referência a representante ou procurador; substitui da pessoa; à pessoa). 

 

- CC, art. 25, § 1o Em falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente incumbe aos pais ou aos 
descendentes, nesta ordem, não havendo impedimento que os iniba de exercer o cargo (substitui 
pais ou descendentes). 

 

- Aposta de Pascal é a lógica segundo a qual “se eu ganhar, pode ser que eu ganhe tudo; se eu 
perder, então não perco nada”. Foi isso que levou à reforma do processo civil no tocante a ônus 
sucumbenciais do beneficiário da Justiça Gratuita (substitui o segmento “aposta de Pascal é a 
lógica...”). 

 

Pronomes são palavras que a) substituem nomes (substantivos), b) acompanham um nome, 
determinando ou limitando o sentido dele; c) substituem segmentos textuais. 

 

* * * * * 

 

i. PRONOMES PESSOAIS 
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Um discurso (ato linguístico de comunicação) se realiza por meio de relações entre um emissor (1ª 
pessoa), um receptor (2ª pessoa) e um assunto a que o emissor se refere (alguém ou alguma coisa 
– 3ª pessoa). Pronomes pessoais são pronomes que representam as três pessoas do discurso: 

 

- 1ª Pessoa: eu, me, mim, comigo (singular); nós, a gente, nos, conosco (plural). 

- 2ª Pessoa: tu, te, ti, contigo, você, o, a, se, si, consigo, lhe (singular); vós, vos, convosco, vocês, 
os, as, se, si, consigo, lhe (plural). 

- 3ª Pessoa: ele, ela, o, a, se, si, consigo, lhe (singular); eles, elas, os, as, se, si, consigo, lhes 
(plural). 

 

Portanto, um mesmo pronome pessoal pode possuir formas diferentes. 

 

“A gente” é um pronome de 1ª pessoa do plural ainda não reconhecido oficialmente. 

 

Os pronomes pessoais se dividem em retos e oblíquos, a depender da função que exercem em 
uma oração, se de sujeito ou de complemento. 

 

Pronome reto – exerce a função de sujeito 

 

Pronome oblíquo – exerce a função de complemento 

 

 

Nós oramos por ele → Sujeito: nós (pronome reto); complemento: ele (oblíquo) 

Ele orou por mim → Sujeito: ele (pronome reto); complemento: mim (oblíquo) 

Ele apanhou o livro comigo → Sujeito: ele (pronome reto); complemento: comigo (oblíquo). 

 

Observe que a classificação de um pronome como reto ou oblíquo não é fixa; depende da função 
que ele exerce na oração. 
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 Reto 
(função de 
sujeito) 

Oblíquo (função de complemento) 

 

Grupo 1 (não 
precedido por 
preposição) 

Grupo 2 (precedido por 
preposição) 

Singular 

eu Me mim, comigo 

tu, você te, você, se, o, a, lhe ti, contigo, você, si, consigo 

ele, ela se, o, a, lhe se, ele, ela, consigo 

Plural 

nós Nos nós, conosco 

vós, vocês 
vos, vocês, se, o, as, 
lhes 

vós, convosco, vocês, si, 
consigo 

eles, elas se, os, as, lhes si, eles, elas, consigo 

 

 

1.1. EU/TU X MIM/TI. Eu e Tu são pronomes pessoais que só aparecem na forma reta, ou seja, só 
exercem a função de sujeito. Mim e ti só aparecem na forma oblíqua, ou seja, somente exercem a 
função de complemento. 

 

- Ela deu dinheiro para mim. (mim → complemento do verbo dar) 

- Ela deu dinheiro para eu passear. (eu → sujeito do verbo passear) 

- Para mim, o que vale é a intenção (mim → complemento do verbo valer; a frase está invertida). 

 

ATENÇÃO: 

- Alguns fatos ocorreram entre mim e ti (alguns fatos é o sujeito do verbo ocorrer; mim e ti é o 
complemento). 

 

Segundo a norma padrão, jamais se emprega “entre eu e tu”, mas sim “entre mim e ti”, “entre ti e 
mim”... 

É correto dizer “entre mim e você” ou “entre você e mim”, pois o “você também é pronome oblíquo. 
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- Eles estudaram sem eu e o professor. Errado! 

- Eles estudaram sem mim e o professor. Certo! 

 

1.2. ELE/ELA (COMO PRONOMES OBLÍQUOS), O/A 

 

Como pronome oblíquo, ele/ela deve ser precedido de preposição. Se não houver preposição, usa-
se “o/a”: 

 

- Você concordou com ele (preposição “com”). 

- Você convidou elas. Errado, pois não há preposição. 

- Você convidou-as. Certo! 

- Você viu eles? Errado! 

- Você os viu? Certo! 

 

1.3. UNIFORMIDADE DE TRATAMENTO 

 

Observe: 

Tu → te → ti → contigo 

Você → o/a → lhe → se → si → consigo 

 

- Se te encontrar, falarei contigo. Correto! 

- Se o encontrar, falarei contigo. Errado! 

- Se te encontrar, falarei com você. Errado! 

- Você é legal, por isso todos o adoram. Correto! 

- Você é legal, por isso todos te adoram. Errado! 

 

1.4. FORMAS REFLEXIVAS e REFLEXIVAS RECÍPROCAS 
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Algumas formas de pronomes oblíquos podem se associar a determinados verbos com a 
finalidade de indicar ação reflexiva (ação volta para o próprio agente) ou ação reflexiva recíproca 
(ação trocada entre dois ou mais agentes). Exemplo: 

 

- Eu me questiono aonde estamos indo. 

- Pergunte-se por que está aqui. 

- Ele quer tudo para si. 

- Eles se beijaram. 

- Ele leva consigo a boa educação que recebeu. 

 

Obs: quanto ao “se”, além de pronome oblíquo e pronome reflexivo, também pode exercer a função 
de pronome apassivador ou de índice de indeterminação de sujeito, conforme estudado na semana 
passada. 

 

ii. PRONOMES DE TRATAMENTO 

 

Ex: Vossa Excelência, Vossa Mercê, Vossa Senhoria, o Senhor.  

 

Os pronomes Vossa e Sua, embora indiquem a 2ª pessoa, requerem o emprego dos demais 
pronomes e verbos na 3ª pessoa.  

 

- Vossa Excelência tem razão. 

- V. Sa. Pode repetir? 

- Sua Alteza deseja falar com seu povo? 

 

Lembre-se que “você” sempre rege o verbo na 3ª pessoa do singular. Ora, você é uma abreviação 
de “vossa mercê”. Assim, é fácil memorizar que “V. Sa.", “V. Exa.”, etc, regerão o verbo na 3ª 
pessoa do singular.  

 

iii. PRONOMES POSSESSIVOS 
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Pronomes pessoais 
Pronomes 
possessivos 

Singular Eu meu(s), minha(s) 

 

Tu teu(s), tua(s) 

 

Você seu(s), sua(s) 

 

ele/ela seu(s), sua(s) 

Plural Nós nosso(s), nossa(s) 

 

Vós vosso(s), vossa(s) 

 

Vocês seu(s), sua(s) 

 

eles/elas seu(s), sua(s) 

 

 

Há contextos em que os pronomes oblíquos podem substituir os pronomes possessivos. Ex:  

 

- Dói-me a alma. → Substitui “dói a minha alma” 

- Aperte-me a mão. → Substitui “aperte a minha mão” 

 

 

15. Assinale a frase gramaticalmente incorreta: 

A) Eu e você nos amamos. 

B) Ele deu dicas para mim. 

C) Ele deu macetes para eu decorar. 

D) Está tudo bem entre você e eu. 

E) Para mim, o que vale é a intenção. 

 

http://www.metodogestalt.com.br/


44 
 

www.metodogestalt.com.br.  Proibida a circulação  Analista TRT vol. I – Exercícios 

16. Assinale a frase incorreta: 

A) Está tudo bem entre você e mim. 

B) Está tudo bem entre ti e mim. 

C) Está tudo bem entre tu e mim. 

D) Eles estudaram sem mim e o professor. 

 

17. Assinale a frase incorreta: 

A) Você concordou com ele. 

B) Você convidou-as. 

C) Você viu eles. 

D) Você lhe telefonou. 

 

18. Assinale a frase incorreta: 

A) Vossa excelência poderia me atender? 

B) Você está jogando bem. 

C) Vossa Senhoria quer saber notícias sobre vossos amigos? 

 

iv. PRONOMES DEMONSTRATIVOS 

 

Tem a função de situar a posição de algo relativamente à 1ª pessoa do discurso (falante) ou 
localizar elementos de um texto. 

 

Formas variáveis Formas invariáveis 

Este, esta, estes, estas Isto 

Esse, essa, esses, essas Isso 

Aquele, aquela, aqueles, aquelas Aquilo 
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Há outros pronomes demonstrativos: 

Ele gastou o que ganhou → “o” = “aquilo”. 

Não faça semelhante discurso → semelhante = este. 

Como ninguém lhe dissera que era impossível, foi lá e o fez. → o = isso. 

O próprio autor tirou tal foto. → o próprio = ele mesmo. Tal → aquela. 

 

v. PRONOMES INDEFINIDOS 

Pronomes empregados para se fazer uma referência vaga, indeterminada à 3ª pessoa do discurso 
(pessoa a respeito de quem se fala). Ex: algum, algumas, nenhum, nenhumas, todos, todas, certo, 
certa, vário, vária, bastante, bastantes. Alguns, possuem forma invariável: alguém, tudo, mais, 
outrem, algo, ninguém, cada, menos, demais, nada.  

 

- Seja quem for o próximo presidente terá problemas. 

- Um ou outro possui alguma consciência. 

- Tive alguma dificuldade. (alguma empregado em sentido afirmativo) 

- Tive dificuldade alguma com o problema (alguma empregado em sentido negativo) 

 

 

19. Assinale a frase correta: 

A) Bastante pessoas foram às ruas protestar. 

B) Há bastante brinquedos aqui. 

C) Há bastantes gente no local.  

D) Estamos bastante contentes. 

 

vi. PRONOMES RELATIVOS 

 

São pronomes que retomam um substantivo ou outro pronome já citado numa oração, substituindo-
o no início da oração seguinte. Ex: 

 

A chuva caiu. A chuva foi forte. → A chuva que caiu hoje foi forte. 
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Eu vi o gol. Você fez o gol. → Eu vi o gol que você fez. 

 

Pronomes Relativos Variáveis Invariáveis 

O qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, 
cujos, cujas, quanto, quantos, quanta, quantas 

Que, quem, onde, aonde 

 

Quanto aos pronomes relativos, preste atenção nas preposições! 

 

 

20. Assinale a alternativa correta: 

A) Esta é a casa que morei. 

B) Lá está o bar onde fomos. 

C) Este é o pátio que brinquei nele. 

D) Meu filho é a pessoa a quem quero dedicar esta música. 

 

21. Assinale a alternativa incorreta: 

A) O filme que quero ver passará domingo. 

B) O show que quero assistir é o do Metallica. 

C) As cidades que visitarei ficam no sudeste. 

 

22. Assinale a alternativa correta: 

A) Existem times, como o Corinthians de 1998, perante que muitos se prostram admirados. 

B) Há regra de etiqueta segundo que os cavalheiros devem ceder passagem às damas. 

C) Não entendi que ele dizia. 

D) Há fatos sobre que devemos refletir. 

E) Nenhuma está correta. 

 

23. Assinale a alternativa correta: 
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A) Aquele é o professor cuja a dedicação me comove. 

B) Este é o colega com cujas ideias eu concordo. 

C) Aquele é o carro cujo quero comprar. 

D) Aquela é a empregada cujo talento me refiro. 

 

 

IV. TREINANDO PARA VALER! 

 

 

Leia o texto abaixo e responda às questões seguintes 

  A identificação do poder econômico relevante em uma dada cadeia produtiva (assim 
aquele empresário que, por seu porte econômico, possui o poder de ditar as regras do jogo 
em sua cadeia de fornecedores/compradores) e o seu envolvimento nas intercorrências de 
trabalho escravo ocorridas em tal cadeia tem se revelado uma das mais eficazes medidas 
domésticas de combate ao trabalho escravo. O deslocamento do enfoque das pequenas 
carvoarias para as grandes siderúrgicas; das pequenas oficinas para as grandes grifes; dos 
pequenos prestadores para as grandes empresas, tem gerado efeitos virtuosos em cascata, 
possibilitando eficiência muito maior à atuação dos órgãos de fiscalização. 

Principiemos a análise com um exemplo bastante frequente nas práticas de combate 
ao trabalho escravo: um empresário, a que chamaremos de Grife, possui lojas de luxo onde 
uma calça de sua marca é vendida a R$ 120,00. A Grife não possui produção; contratará 
uma Confecção pagando-lhe R$ 40,00 pela peça. A Confecção conta com poucos 
trabalhadores, uns três costureiros altamente qualificados (os chamados piloteiros), e se 
dedica a fazer uma peça piloto. Aprovada tal peça pela Grife, é iniciada a produção. Para 
tanto, a Confecção contrata diversas Oficinas de Costura. Oferece-lhes o preço de R$ 4,50 
por peça e, se o oficineiro não aceitar, há quem aceite. O dono da oficina recorre a seus 
trabalhadores, que serão remunerados à razão de um terço deste valor para cada peça que 
produzirem (e que, eventualmente, são imigrantes indocumentados laborando). Em síntese: 
Grife → Confecção → Oficina. 

  A concentração de esforços fiscalizatórios em face de uma Oficina levará à 
formalização da situação de 20, 30 trabalhadores. A atuação na Confecção elevará este 
número em algumas dezenas. Já a atuação em face da Grife abrangerá até quinze mil 
costureiros, a um dispêndio de esforços e recursos que pouco varia conforme o alvo. 
Portanto, a solução racional do problema requesta imputações à Grife. Ressalte-se que não 
se trata de um beneficiário situado em ponto remoto da cadeia produtiva; falamos em um 
nível de cadeia com fácil visualização de suas intercorrências e de fácil intervenção para o 
detentor do poder econômico relevante. 

(trecho do artigo O Novo Direito do Trabalho: A Era das Cadeias Produtivas, de Luís 

Antônio Camargo de Melo, Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano, Jonas Ratier Moreno 

e Luiz Carlos Michele Fabre) 
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ASSINALE C (CORRETO) OU E (ERRADO) 

 

24. O texto acima propõe que a atuação fiscal ignore as pequenas oficinas de costura e se 
restrinja às grandes marcas.  

 

25. O texto tem como foco o problema da interposição entre produtores e consumidor final, a 
acarretar elevação no valor dos produtos. 

 

26. O texto conclama o operador do direito a pensar mais na solução do que nos problemas a fim 
de se buscar uma atuação mais eficiente na tutela de direitos trabalhistas. 

 

27. O texto cita a dinâmica de uma cadeia produtiva no setor de vestuário como exemplo e 
conclama as instâncias fiscalizatórias a atuarem precipuamente no topo das cadeias. 

 

28. O texto procura demonstrar que a atuação no topo das cadeias produtivas tende a ser mais 
eficaz que a atuação isolada em fornecedores da base. 

 

29. No último parágrafo do texto, adota-se um tom formal na exposição com o intuito de evidenciar 
o escopo acadêmico do artigo. 

 

30. No último parágrafo, podemos substituir, sem alteração do sentido, o trecho “Portanto, a 
solução racional do problema requesta imputações à Grife” por “Destarte, a responsabilização da 
grife é imperativa para uma solução congruente do imbróglio”. 

 

31. O trecho “a um dispêndio de esforços e recursos que pouco varia conforme o alvo” informa 
que o consumo de energias e dinheiro é o mesmo, quer se atue em face da grife quer em face da 
oficina. 

 

32. O período “Ressalte-se que não se trata de um beneficiário situado em ponto remoto da 
cadeia produtiva” indica que a tese da responsabilidade trabalhista por intercorrências em cadeias 
trabalhistas automaticamente vincula qualquer agente situado nessa cadeia por aquilo que ocorre 
nos níveis inferiores da produção. 

 

33. Na linha 4, podemos substituir “tem se revelado uma das mais eficazes medidas domésticas” 
por “tem se evidenciado uma das mais hábeis medidas pátrias” sem alteração de sentido do texto. 
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34. Na linha 5, podemos substituir “deslocamento do enfoque das pequenas carvoarias” por 
“mudança da quimera das modestas carvoarias” sem alteração de sentido do texto.  

 

35. Na linha 18, podemos substituir “eventualmente, são imigrantes indocumentados laborando” 
por “comumente, são imigrantes irregulares trabalhando” sem alteração do sentido do texto. 

 

36. No período “assim aquele empresário que, por seu porte econômico, possui o poder de ditar 
as regras do jogo em sua cadeia de fornecedores/compradores” (primeiro parágrafo) é possível 
suprimir as vírgulas sem alteração do sentido da frase. 

  

ASSINALE C (CORRETO) OU E (ERRADO) NO TOCANTE À INTERPRETAÇÃO DAS SÚMULAS 
VINCULANTES ABAIXO: 

37. Segundo a SV 2, “é inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha 
sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias”. O dispositivo em questão alude 
a lei em sentido amplo. 

 

38. Segundo a SV 3, “Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o 
contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato 
administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de 
concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão”. Significa que o ato de concessão de 
aposentadoria ao servidor federal possui natureza jurídica de ato administrativo complexo, a 
depender de sua concessão pelo departamento do órgão a que o servidor está vinculado, seguindo-
se de um ato do TCU endossando tal aposentadoria. 

 

39. Se o ato de concessão inicial de aposentadoria ao funcionário público fosse considerado um 
processo administrativo a tramitar entre o órgão a que está vinculado e o TCU, diversamente do que 
menciona a SV 3, seria necessária a observância do contraditório e da ampla defesa anteriormente 
à decisão do TCU que contraria a do órgão interno. 

 

40. Segundo a SV 4, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser 
usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem 
ser substituído por decisão judicial”. Extrai-se da SV 4 a inviabilidade de se usar o salário mínimo 
como critério para a definição de competência de juizados especiais ou para a definição do conceito 
de Requisição de Pequeno Valor. 

 

41. SV 5: “A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não 
ofende a Constituição”. Significa que o servidor pode defender a si próprio em processo administrativo 
disciplinar (PAD) sem que isso acarrete nulidade do PAD. 
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42. SV 6: “Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo 
para as praças prestadoras de serviço militar inicial”. Disso se conclui que o servidor militar não tem 
seu vínculo regido pelo Direito do Trabalho. 

 

43. O texto da SV 10 menciona: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão 
de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de 
lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. Significa que 
quando o acórdão de uma Turma de forma meramente tácita afastar a aplicação de um texto legal, 
será desnecessário levar ao plenário do Tribunal a deliberação a respeito da inconstitucionalidade 
do dispositivo afastado. 

 

44. Menciona a SV 11 que “só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado 
receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, 
justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do 
agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo 
da responsabilidade civil do Estado”. Depreende-se do texto que anteriormente à aposição de 
algemas em alguém é necessário um despacho justificando a medida. 

 

45. Diz a SV 14: “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos 
elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com 
competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. Extrai-se da 
citada SV a garantia de acesso irrestrito da defesa a elementos de prova já documentados em 
inquéritos civis. 

 

46. Antigamente, havia uma Orientação Jurisprudencial da Seção de Dissídios Coletivos do 
Tribunal Superior do Trabalho que assim dispunha:  

 

“O dissídio coletivo de natureza jurídica não prescinde da autorização da categoria, reunida em 
assembleia, para legitimar o sindicato próprio, nem da etapa negocial prévia para buscar solução de 
consenso.”  

 

Significava que: 

A) Era indispensável autorização da categoria e a etapa negocial prévia para o dissídio coletivo. 

B) Era dispensável a autorização da categoria e a etapa negocial prévia para o dissídio coletivo. 

C) Era desnecessária a reunião em assembleia e a busca de solução consensual para o dissídio 
coletivo. 

D) Era indispensável a autorização da categoria e o consenso para o dissídio coletivo. 

 

47. Assinale a alternativa correta, sob o ponto de vista da ortografia ou da acentuação: 
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A) O lay-off se consubstancia na paralização da prestação dos serviços por trabalhadores para 
que ingressem em programa de requalificação profissional. 

B) As anotações apostas pelo empregador na carteira profissional do empregado não geram 
presunção "juris et de jure", mais apenas "juris tantum". 

C) É necessária a correspondência entre as atividades exercidas pelos setores profissional e 
econômico, afim de legitimar os envolvidos no conflito a ser solucionado pela via do dissídio coletivo. 

D) Se a venda se realizar à vista de amostras, protótipos ou modelos, entender-se-á que o 
vendedor assegura ter a coisa as qualidades que a elas correspondem. 

 

 

Considere o texto abaixo para responder às questões seguintes: 

  Há um traço fundamental na história indígena do rio Amazonas, cuja percepção 
é necessária ao entendimento do passado e do presente da região. É um fenômeno 
demográfico e cultural de longa duração que acompanha os primeiros duzentos anos 
da ocupação europeia e que irá resultar, em meados do século XVIII, numa realidade 
etnográfica substancialmente distinta da que havia sido observada pelos primeiros 
exploradores quinhentistas. 

  Trata-se do desaparecimento das nações que viviam ao longo do rio Amazonas 
e da sua substituição por novos contingentes indígenas que foram sendo descidos dos 
afluentes para a calha amazônica pelos agentes da colonização. Desaparecimento, 
em sentido étnico, é o termo adequado, e ver-se-á mais adiante de que forma ele se 
deu. Neste processo de despovoamento maciço e repovoamento parcial, dois 
aspectos devem ser assinalados: a) o desaparecimento dos padrões adaptativos 
(demográficos, organizacionais e ergológicos) da população original, que não chegam 
a se reconstituir, a não ser parcialmente, quando do povoamento induzido pelo 
colonizador; neste segundo momento ocorre b) a formação de um estrato que 
chamaremos neo-indígena, inserido na sociedade colonial e marcado pelo 
desenraizamento e pela aculturação intertribal e interétnica. 

 Obs.: ergológico: relativo à ergologia, ramo da etnologia que estuda a cultura 
material.  

(PORRO, Antônio. História indígena do alto e médio Amazonas: séculos XVI a XVIII. 
In: CUNHA, Manuela C. (org). História dos índios no Brasil. 2. ed. São Paulo, 
Companhia das Letras; Secretaria Municipal de Cultura; FAPESP,1998, p. 175)  

 

48. Entende-se corretamente do trecho acima transcrito:  

A) Os exploradores quinhentistas e dos duzentos anos de vivência na região amazônica não foram 
competentes ao pesquisar o passado indígena, o que determinou graves equívocos na ocupação 
europeia.  

B)  A existência de um fenômeno demográfico e cultural que se desenvolveu de especial modo 
estendido, no tempo e no espaço, provocou mudanças relevantes no processo inicial de ocupação 
europeia na Amazônia.  
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C) A migração de certas nações indígenas que habitavam ao longo do rio Amazonas, em busca de 
melhores condições de sobrevivência, foi concomitante à migração de outros grupos para esse 
mesmo espaço.  

D) Em processo determinado pelo decurso da colonização, desapareceram nações indígenas que 
viviam ao longo do rio Amazonas e outros grupos de autóctones foram formados, em ato e efeito de 
aculturação.  

E)  O desaparecimento, em sentido étnico, caracteriza-se por despovoamento em larga escala e 
sucessivo e imediato repovoamento, este em patente escala bem menor do que se teve no 
povoamento primeiro. 

 

 

49. Infere-se corretamente do texto:  

A) É traço essencial e determinante na história de um povo aquele que ilumina não só o seu passado, 
mas também o seu presente.  

B) A história de populações autóctones de um país é constituída de poucos fatos de relevo, o que exige 
percepção apurada daquele que busca entender o passado anterior a um processo colonizador.  

C) Da vivência de duzentos anos de um determinado povo procede naturalmente uma realidade que 
implica desaparecimento e surgimento de etnias.  

D) Povos que vivem nas margens de rios são predestinados a migrar, quer em sua totalidade, quer de 
modo parcial e paulatino.  

E) Processos de colonização introduzem padrões de adaptação – no que se refere à distribuição 
demográfica, ao modo de organização social, ao modo de criar objetos −, porque modelos de 
comportamento inexistem em grupos autóctones. 

 

 

50. Considerada a norma-padrão da língua, é adequado o que se afirma em:  

A) (linhas 1 e 2) Redação alternativa do segmento cuja percepção é necessária ao entendimento do 
passado e do presente da região, que não prejudique nem seu sentido no contexto original, nem a 
correção gramatical, poderia ser “percepção da qual depende necessariamente o entendimento do 
passado e do presente da região”.  

B) (linha 3) No contexto em que está empregada, a forma verbal irá resultar não é adequada, pois a 
menção a meados do século XVIII exigiria o uso de “iria resultar”.  

C) (linha 4) A substituição da forma havia sido observada por “teria sido observada” não prejudica o 
sentido original da frase.  

D) (linha 7) A colocação do pronome oblíquo observada em ver-se-á é correta; essa mesóclise é restrita 
ao emprego do futuro do presente.  

E) (linha 9) O emprego do verbo auxiliar destacado em ‘que não chegam a se reconstituir’ indica que 
haveria a possibilidade de a ação denotada pelo verbo principal ter sido concluída.  
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FLEXÕES DO VERBO: MODO E TEMPO 

 

Prodromicamente, recordemos que as formas verbais, dependendo do tempo do qual fazem parte, 
podem ser forma simples (ex: eu penso) e forma composta (ex: eu tenho pensado). 

 

Pois bem. 

 

O verbo é uma palavra viaríável que se flexiona em: 

1) Pessoa (1ª, 2ª e 3ª); 

2) Número (singular e plural); 

3) Modo (indicativo, subjuntivo e imperativo); 

4) Tempo (presente, passado, futuro); 

6) Voz (ativa, passiva, reflexiva). 

 

Modo é a flexão verbal que possibilita ao falante revelar a sua própria atitude em relação ao fato 
expresso pelo verso. 

 

Modo indicativo – fazem parte deste modo as formas verbais que exprimem atitude de certeza. Ex: 
Farei a prova amanhã. 

 

Modo subjuntivo – são formas verbais que exprimem uma atitude de desejo, hipótese, dúvida. Ex: 
Seria legal se a prova fosse depois de amanhã. 

 

Modo imperativo – formas verbais que expressam uma ordem, pedido, conselho, convite, ameaça. 
Ex: Faça a prova amanhã, hein! 

 

Cada um desses modos verbais é composto por um conjunto de tempos verbais. 

 

Tempos verbais. Se considerarmos o momento em que falamos ou escrevemos, teremos três tipos 
de fatos verbais: fatos que ocorreram em tempo anterior ao momento da fala (passado), no momento 
da fala (presente) ou que ocorrerá em tempo posterior ao momento da fala (futuro). 
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O presente não tem subdivisões, mas o passado ou pretérito possui três divisões (pretérito perfeito, 
pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito), ao passo que o futuro possui duas divisões (futuro 
do presente e futuro do pretérito). 

 

Tempos verbais na composição dos modos. Apresentaremos abaixo, através do emprego do verbo 
pensar, os diferentes conjuntos de tempos verbais aplicado aos três modos verbais: 

 

I. INDICATIVO 

Presente – Eu penso. 

Pretérito Imperfeito – Eu pensava 

Pretérito perfeito simples – Eu pensei 

Pretérito perfeito composto – Eu tenho pensado 

Pretérito mais-que-perfeito simples – Eu pensara 

Pretérito mais-que-perfeito composto – Eu tinha pensado 

Futuro do presente simples – Eu pensarei 

Futuro do presente composto – Eu terei pensado 

Futuro do pretérito simples – Eu pensaria 

Futuro do pretérito composto – Eu teria pensado. 

 

II. SUBJUNTIVO 

Presente – Que eu pense 

Pretérito imperfeito – Se eu pensasse; se ele pensasse 

Pretérito perfeito composto – que eu tenho pensado 

Pretérito mais-que-perfeito composto – se eu tivesse pensado 

Futuro simples – quando eu pensar 

Futuro composto – quando eu tiver pensado 

 

III. IMPERATIVO 

Imperativo afirmativo – Pensa (tu); pense (você) 

Imperativo negativo – Não penses (tu), não pense (você) 
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Note que nem todos os tempos ou modos verbais admitem a forma composta. 

Note que, no subjuntivo, alguns tempos somente admitem a forma composta. 

 

51. (parágrafo 2) e ver-se-á mais adiante de que forma ele se deu.  Em conformidade com a norma-
padrão da língua, substitui-se o segmento destacado por:  

A) o modo que ele ocorreu. 

B) a feição que ele adquiriu.  

C) os traços de que ele revestiu.  

D) o perfil adotado a ele.  

E) o método porque ele se processou. 

 

 

52.  Palavras utilizadas no texto motivaram as frases que seguem, que, entretanto, devem ser analisadas 
independentemente dele. A que se apresenta em conformidade com as normas de concordância é:  

 (A) Certamente podem ter havido entre os leitores-pesquisadores muitas dúvidas sobre a magnitude 
do citado desaparecimento de nações indígenas que viviam ao longo do rio Amazonas.  

 (B) Fenômenos demográficos e culturais, em qualquer época da história da humanidade, sempre 
pôde produzir efeitos insuspeitados, e muitas vezes o fez.  

 (C) O capítulo evidencia que vários aspectos da história indígena amazonense devem merecer ainda 
cuidadosa reflexão, porque, apesar da curiosidade que suscita, muito dela ainda permanece obscuro.  

 (D) Grupos indígenas, principalmente inserido no contexto do rio Amazonas, vem chamando a 
atenção de pesquisadores de distintas áreas do saber, estudiosos que os julgam detentores de 
muitos segredos.  

 (E) Adepto ou não desse entendimento sobre a formação de um estrato neo-indígena, especialistas 
em etnografia muito se dedicam a interpretar os dados apresentados na pesquisa recém-publicada. 

 

 

Termos da oração 

 

ORAÇÃO – qualquer frase ou parte da frase construída em torno de um verbo. 
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SUJEITO – termo (palavra ou expressão) da oração com o qual o verbo estabelece relação de 
concordância. Exemplo: caiu uma chuva.  

COMPLEMENTO – termo que, na oração, completa o sentido de um verbo ou de um nome. Ex: 
eu acredito nas leis. 

 

 

(STJ – ANALISTA – CESP) Em minha opinião, uma percepção ingênua dos 
fenômenos de mercado, como a crença nos mercados perfeitos, fornece exatamente 
o que seus críticos mais utilizam como munição nos momentos de crise e 
descontinuidade. O argumento da suposta infalibilidade dos mercados em bases 
científicas e a pretensão de transformar economia e finanças em ciências exatas 
produzem uma perigosa mistificação: confundir brilhantes construções mentais para 
entender a realidade com a própria realidade. Os mercados não são perfeitos. São, 
isto, sim, poderosos instrumentos de coordenação econômica em busca permanente 
de eficiência. Mas são também o espelho de nossos humores, refletindo nossa 
falibilidade nas avaliações. São contaminados por excesso de otimismo e de 
pessimismo. São humanos, demasiado humanos. 

 

Paulo Guedes. Os mercados são demasiado humanos. In: Época, 21/7/2008 (com 
adaptações). 

 

A partir da organização das idéias e das estruturas lingüísticas do texto acima, assinale C 
(CORRETO) ou E (Errado):  

 

53. Seria mantida a correção gramatical do trecho “Os mercados não são perfeitos. São, isto, sim, 
poderosos”, caso ele fosse assim reescrito: Os mercados não são perfeitos; são, isto sim, poderosos. 

 

54. O período inicial do texto, "Em minha opinião (...) descontinuidade", explicitando um juízo de 
valor, apresenta o formato adequado, no teor e na correção gramatical, para compor o texto final de 
um parecer, se no final deste for acrescida a frase É o parecer. 
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A PARTIR DO TEXTO ACIMA, ASSINALE C (CORRETO) OU E (ERRADO) 

 

55. Mantém-se a correção gramatical do texto e respeitam-se suas relações argumentativas ao 
se substituir "em que" (l.3) por onde. 

 

56. O emprego das formas verbais "cheguemos" (l. 6), "desapareçam" (l.8) e "mantenham" (l.10) 
indica a expressão de ações hipotéticas; mas o desenvolvimento do texto permite, coerentemente, 
considerá-las assertivas, e sem que se prejudique a correção gramatical, em seus lugares, é possível 
empregar as formas chegamos, desaparecem e mantêm, respectivamente. 

 

57. Mantêm-se a coerência de ideias e a correção gramatical do texto ao se empregar o sinal 
indicativo de crase no "a", em "a internacionalização" (l.6-7), situação em que esse termo seria 
empregado como objeto direto preposicionado. 

 

58. Preservam-se a correção gramatical e a coerência da argumentação do texto ao se substituir 
a expressão "se cumprirem" (l.7) por forem cumpridas. 

 

 

(TRT11 – ANALISTA – FCC) Atenção:  Considere o texto abaixo para responder às questões 
seguintes.   
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  Três em cada quatro brasileiros se consideram católicos. Pelas contas do Censo 2000, para 
uma população total em torno de 170 milhões de habitantes, o Brasil entra no século XXI 
aproximadamente com 125 milhões de católicos declarados, praticamente três quartos da população 
residente total.  

  Quer dizer que no início do terceiro milênio ainda é possível a esse país, o maior e mais 
populoso da “América católica”, continuar ostentando com fundamento em dados estatísticos 
cientificamente controlados e religiosamente isentos sua histórica posição de nação com hegemonia 
católica, que um dia lhe valeu o desgastado título que o aclama como “o maior país católico do 
mundo”. Tradicionalmente autoaplicado por seus habitantes em conotações que, a bem da verdade, 
sofrem polarizações e inflexões de toda espécie e grau, que vão do contentamento envaidecido sem 
ressalvas ao lamento aborrecido sem reservas, a plausibilidade desse superlativo identitário pode 
estar com os dias contados.  

  Não obstante a permanência ininterrupta da enorme desigualdade em tamanho e estatura 
das religiões no Brasil, não é mais possível, nos dias que correm, desconhecer que a sociedade 
brasileira está passando por um processo de transição religiosa que é notório. Visível a olho nu. Mas 
não só, uma vez que se trata de um processo que tem sido há décadas acompanhado atentamente, 
e comprovado a frio reiteradamente, pelas estatísticas censitárias. Esse lento vir a ser, ao mesmo 
tempo matemático e falastrão, vai pouco a pouco desfigurando nosso velho semblante cultural com 
a introdução gradual, mas nem por isso menos corrosiva, de estranhamentos e distâncias, 
descontinuidades e respiros no batido ramerrão do imaginário religioso nacional. Com efeito, hoje se 
assiste em nosso país a um vigoroso movimento de transição demográfico-religiosa que já assumiu 
a forma de progressiva migração de contingentes católicos para outras religiões. Ou mesmo para 
nenhuma.  

 (Adaptado de: PIERUCCI, Antonio Flávio. Religiões no Brasil. In: BOTELHO, André e 
SCHWARCZ, Lilia Moritz (orgs.). Agenda Brasileira: temas de uma sociedade em mudança. 
Companhia das Letras, 2011, p. 472-473) 

 

 

59. É legítimo afirmar: no texto,  

A) o argumento a favor da demonstração de que o Brasil deixará de ser em breve hegemonicamente 
católico é sustentado pelos rigorosos dados do recenseamento de 2000 mencionados pelo autor.  

B) é reconhecível o ponto de vista favorável ao fato de os brasileiros assumirem-se como católicos em 
levantamento demográfico, assunção de identidade que legitima a preservação do título de maior 
país católico do mundo atribuído ao Brasil.  

C) o emprego das aspas na expressão “América católica” sinaliza que, por meio da ironia, o autor 
censura o apego dos brasileiros a títulos de supremacia, adesão que ele nota até mesmo quando se 
trata de religião.  

D) admite-se que à expressão “o maior país católico do mundo” empregada pelos brasileiros se têm 
atribuído sentidos distintos, o que justifica o fato de o uso do título estar em extinção.  

E) avalia-se que, sob o fato manifesto e contínuo de brasileiros virem deixando a religião católica, ao 
migrar ou não para alguma outra, o superlativo que historicamente individualiza o Brasil do ponto de 
vista religioso está perdendo a razoabilidade. 
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60. No segundo parágrafo,  

A) a expressão Quer dizer introduz exposição mais detalhada do que se apresenta no primeiro 
parágrafo, esclarecimento realizado sob o padrão da neutralidade científica.  

B) os segmentos cientificamente controlados e religiosamente isentos subordinam-se diretamente 
à palavra fundamento.  

C)  o emprego de um dia sugere que a ideia de desgastado, atribuída à palavra título, teve breve 
duração.  

D) a caracterização de conotações evidencia que os brasileiros, ainda que possam manifestar emoções 
antagônicas ao fazer uso da qualificação “o maior país católico do mundo”, o fazem com a mesma 
intensa adesão ao seu particular sentimento.  

E)  o emprego da expressão a bem da verdade sinaliza a introdução de uma específica correção, 
retificação que remete diretamente ao segmento sua histórica posição de nação com hegemonia 
católica. 

 

 

61. (3o parágrafo) Não obstante a permanência ininterrupta da enorme desigualdade em tamanho e 
estatura das religiões no Brasil, não é mais possível, nos dias que correm, desconhecer que a 
sociedade brasileira está passando por um processo de transição religiosa que é notório. Visível a 
olho nu.  

Considerado o trecho acima, no contexto em que está inserido, é apropriado afirmar:  

A) As incontestes desigualdades estruturais do Brasil impossibilitam leituras mais pontuais e 
consistentes acerca da vida dos brasileiros, principalmente no que se refere a seus hábitos religiosos.  

B) A inclusão de uma vírgula depois de Não obstante mantém a correção e a clareza da frase, visto 
que o emprego desse sinal de pontuação, nessa específica formulação, é facultativo.  

C) Em a permanência ininterrupta da enorme desigualdade em tamanho e estatura das religiões 
no Brasil, a substituição de ininterrupta por “intermitente” mantém o sentido original da frase.  

D) A expressão nos dias que correm expressa um fator condicionante.  

E) A locução verbal em que está presente o gerúndio indica uma ação durativa em tempo não marcado. 

 

 

62. Visível a olho nu. Mas não só, uma vez que se trata de um processo que tem sido há décadas 
acompanhado atentamente, e comprovado a frio reiteradamente, pelas estatísticas censitárias.  

 

Propõe-se reescrever o trecho acima eliminando o ponto final e iniciando a frase por "Trata-se de um 
processo". Uma formulação aceitável, por não prejudicar o sentido e a correção originais, deve conter 
o seguinte segmento:  

A) ainda que também seja visível a olho nu.  
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B) à medida que é visível a olho nu.  

C) sendo, pois, visível a olho nu.  

D) entretanto será visível a olho nu.  

E) quando visível a olho nu. 

 

 

63. Visível a olho nu. Mas não só, uma vez que se trata de um processo que tem sido há décadas 
acompanhado atentamente, e comprovado a frio reiteradamente, pelas estatísticas censitárias.  

 

A única alternativa INCORRETA sobre o trecho acima transcrito, em seu contexto, é:  

A) A expressão Visível a olho nu, que constitui caracterização da palavra que a antecede, dá 
oportunidade para que se introduza outro argumento a favor da ideia expressa por notório. 

B) Se o assunto fosse não um processo, mas “processos”, a correção exigiria a forma “se tratam de 
processos”.  

C) O verbo “haver”, na frase, está empregado como indica o seguinte verbete do Dicionário eletrônico 
Houaiss: transitivo direto [impessoal] ter transcorrido ou ser decorrido (tempo). 

D) Transpondo a voz passiva presente na frase para a voz ativa, a forma correta a ser grafada é “têm 
acompanhado”.  

E) A retirada da vírgula após a palavra reiteradamente prejudica o sentido original da frase. 

 

 

64. O segmento do texto que está traduzido de maneira a não prejudicar o sentido original é: 

A)  Esse lento vir a ser / Esse fugaz começar a ser o que não era antes.  

B) ao mesmo tempo matemático e falastrão / simultaneamente preciso e de superlativa eficiência.  

C) vai pouco a pouco desfigurando nosso velho semblante cultural / vai paulatinamente 
atualizando nosso antiquado perfil cultural.  

D) no batido ramerrão do imaginário religioso nacional / na surrada e monótona repetição do 
imaginário religioso nacional.  

E) introdução gradual, mas nem por isso menos corrosiva / inserção pontual, mas nem por isso 
menos avassaladora. 

 

65. A assertiva que a gramática normativa aprova é: 

A) (linha 1) O pronome destacado em Três em cada quatro brasileiros se consideram católicos 
determina que se entenda a frase como equivalente a “Três em cada quatro brasileiros são 
considerados católicos”.  
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B)  (linha 4) A função do pronome esse restringe-se a sinalizar que o país referido é aquele que vem 
anunciado, logo em seguida, como o maior e mais populoso da “América católica”.  

C) (linhas 6 e 7) Em que um dia lhe valeu o desgastado título que o aclama como “o maior país 
católico do mundo”, o pronome destacado tem sentido possessivo, como em “Colocou-lhe no dedo 
a aliança prometida”.  

D) (linha 12) Se, em vez da caracterização original do processo, houvesse uma outra formulação, ela 
estaria correta, por exemplo, assim:  “se trata de um processo cujo desfecho dependerão várias 
religiões”.  

E) (linhas 6 e 7) Em que um dia lhe valeu o desgastado título que o aclama como “o maior país 
católico do mundo”, o pronome destacado pode ser substituído por “a ele”, sem prejuízo do sentido 
e da correção originais. 
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DIA 2 

DIREITO DO TRABALHO 
 

Fontes do Direito do Trabalho (prof. Luiz Fabre) 

 

Início: 
Término: 
Acertos: _____/38 

 

 

Nesta rodada, apresentaremos introdutoriamente questões de formação humanística necessárias 

a uma correta compreensão do conceito de Fontes do Direito. 

 

INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO JURÍDICO 

Nosso primeiro capítulo não é um ponto do edital. Mas sua compreensão é essencial para evoluirmos 
nos estudos. Utilizaremos referências de diferentes ramos jurídicos apenas para auxiliar a 
assimilação dos conceitos. A visão apresentada será meramente introdutória e aperfeiçoada em 
exercícios futuros. 

Physis x Nomos 

1. Desde os gregos até os dias atuais uma indagação filosófica ocupa a mente e os debates 
jurídicos. Qual a essência do direito? A justiça, que decorre da própria natureza, havendo direitos 
que independem do reconhecimento estatal por meio de uma lei (physis)? Ou a justiça formal, a 
segurança jurídica, a norma (nomos)? Desta questão surgem duas grandes correntes ou escolas do 
pensamento jurídico.  Proceda à adequada correlação: 

1) Escola do Direito Natural 

(Jusnaturalismo) 

A) Informa que o direito é aquele que é revelado 

através de normas, positivado (nomos). Esta 

escola inspirou a teoria pura do direito, que 

buscará afastar do estudo jurídico elementos da 

moral ou considerações sobre o que é ou o que 

não é materialmente justo. Esta escola preza a 

segurança jurídica e a previsibilidade, uma vez que 

justiça é um conceito abstrato, subjetivo.  
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2) Escola do Direito Positivo 

(Juspositivismo) 

B) Informa que há direitos que decorrem da própria 

natureza (physis) e que beneficiam os homens em 

razão de sua tão-só humandade. São direitos que 

independem de um formal reconhecimento estatal, 

isto é, de uma previsão em lei. Por exemplo, o 

direito à vida digna. Esta escola inspirou o direito 

internacional, a noção de dignidade da pessoa 

humana, os direitos humanos. Preocupa-se com o 

justo. 

 

 
2. O direito é uma ferramenta de consecução da Justiça. Porém, (sempre/nem sempre) direito e 
justiça caminham juntos. 
 
3. A questão acima revela a tensão, o choque, entre dois valores: justiça x segurança jurídica. 
São exemplos de institutos em que a o valor segurança jurídica prepondera sobre o sentimento de 
justiça, exceto: 
 
A) Prescrição 
B) Coisa Julgada 
C) Direito Adquirido 
D) Ato jurídico perfeito 
E) Princípio da proporcionalidade. 
 
 
4. Segundo o jurista escandinavo Alf Ross, a ciência do direito lida, basicamente, com três 
problemas, às quais correspondem três grandes famílias de escolas filosóficas. Faça a associação 
entre o problema e a escola que correspondente: 

1) O problema do conceito ou natureza do 

direito 

A) Escola do direito natural, que busca o 

fundamento da validade ou força obrigatória do 

direito, procurando o sentido de “justo”.  

2) O problema do propósito ou ideia do 

direito 

B) Escola histórico-sociológica do direito, que 

investiga as origens históricas, o desenvolvimento 

e a aplicação do direito à luz dos fatores sociais 

que o definem como tal. 

3) O problema da interação do direito com a 

sociedade 

C) Escola analítica, que analisa e busca os 

conceitos essenciais do direito, como fonte do 

direito, a matéria do direito, o dever legal, a norma. 

Possui uma poderosa vertente que é a escola do 

positivismo jurídico.  

 

Norma Jurídica 
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  Isso considerado, as escolas analíticas, notadamente a escola do positivismo jurídico e a 
teoria pura do direito do famoso jurista Hans Kelsen, são as correntes que se dedicarão com mais 
ardor ao estudo da teoria das normas. As questões abaixo foram elaboradas segundo os critérios 
científicos das escolas analíticas. Leia e circule a expressão correta:  

 

5. Enquanto a linguagem do direito positivo é (descritiva/prescritiva), a linguagem da ciência do 
direito é (descritiva/prescritiva). Isto é, o direito positivo prescreve uma conduta; a ciência do direito 
descreve o direito positivo. 
 
6. Ontológico é algo que pertence ao plano (fático/normativo), ao mundo do ser. Por exemplo, a 
lei da gravidade é uma lei do mundo ontológico. 
 
7. Deontológico é aquilo que pertence ao plano (fático/normativo), ao mundo do dever-ser. Por 
exemplo, a lei que proíbe o homicídio ou a lei moral que proíbe furar a fila. 
 
8. No plano normativo, deontológico, há normas jurídicas e normas (morais/físicas). O que difere 
as normas jurídicas das normas morais é o caráter oficial da coercibilidade das primeiras. 
 
9. Normas jurídicas (se confundem/não se confundem) com texto de lei. 
 
10. Norma (é/não é) um juízo, uma construção intelectual, e não um texto. 
 
11. Norma (é/não é) um juízo hipotético-condicional que construímos a partir da leitura e 
interpretação dos textos. 
 
12. Norma é um juízo hipotético-condicional. É um “se isso”, “então aquilo”. Graficamente, a 
norma é representada da seguinte maneira: F → R (A A’), ou seja, se ocorrer o fato F, então deve-
ser uma relação jurídica R entre os sujeitos de tal relação (A e A’).  A primeira parte da norma é 
chamada de (antecedente/consequente), descritor ou hipótese, e descreve um fato já ocorrido ou um 
fato que pode vir a ocorrer.  
 
13. A segunda parte da norma é chamada de (antecedente/consequente), prescritor ou tese e 
descreve uma relação jurídica entre sujeitos determinados ou indeterminados que se deflagra a partir 
da ocorrência da hipótese. 
 
14. Se o antecedente normativo se refere a um fato futuro ou de hipotética ocorrência, então 
dizemos que a norma é (abstrata/concreta), como geralmente se dá com as normas veiculadas por 
leis e contratos. 
 
15. Se o antecedente normativo se refere a um fato pretérito ou já ocorrido, então dizemos que a 
norma é (abstrata/concreta), como geralmente se dá com as normas veiculadas por um auto de 
infração ou por uma sentença judicial. 
 
16. Se o consequente normativo se refere a uma relação jurídica entre sujeitos indeterminados, 
então dizemos que a norma é (geral/individual), como geralmente se dá com as normas veiculadas 
por leis. 
 
17. Se o consequente normativo se refere a uma relação jurídica entre sujeitos determinados, 
então dizemos que a norma é (geral/individual), como geralmente se dá com as normas veiculadas 
por contratos ou sentenças típicas. 
 
18. A rigor, segundo a teoria pura do direito de Hans Kelsen, fontes do direito seriam os fatos que 
resultam na criação de normas, sendo sintetizadas no binômio competência/procedimento, isso é, 
fonte do direito seria o procedimento válido desenvolvido por sujeitos credenciados pelo sistema para 
introduzirem normas jurídicas ao sistema. Todavia, a doutrina comumente faz uma distinção, 
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chamando tais fatos de fontes (formais/materiais) do direito e chamando o produto de tal atividade, 
como as leis, decretos e regulamentos, de fontes (formais/materiais) do direito. 
 
19. Para a teoria pura do direito, normas são “expressões irredutíveis do deôntico”, ou seja, 
unidades elementares do direito; o conteúdo mínimo para que uma prescrição jurídica faça sentido. 
Para a teoria pura, (podemos/não podemos) chamar de fonte formal do direito tudo aquilo que veicula 
normas, como leis, contratos, sentenças, decretos, regulamentos, autos de infração. Todos esses 
veículos positivam normas, ainda que normas abstratas e gerais em alguns casos, concretas e 
individuais em outros, ou abstratas e individuais, ou concretas e gerais.  
 

Hermenêutica  

20. HERMENÊUTICA é: 
A) Uma expressão cunhada por Hans-Geor Gadamer para descrever a ciência da interpretação; 
B) A busca pelo entendimento quanto ao espírito da norma; 
C) O ato humano de subsumir um fato a uma hipótese normativa, fazendo-se deflagrar a relação 
jurídica daí decorrente. 

 

21. Ordene as alternativas abaixo pela ordem de antiguidade das escolas:  
A) Escola da Exegese – França; Escola dos Pandectistas – Alemanha (Bernard Windscheid); 
Escola Analítica de Jurisprudência – Inglaterra (John Austin);  
B) Escola Histórica do Direito (Friedrich Karl Von Savigny); Escola Teleológica (Rudolph Von 
Ihering); 
C) Escola da Livre Pesquisa Científica ou Escola Científica Francesa – França (François Geny); 
Escola do Direito Livre – Alemanha (Gustav Radbruch); Escola Realista Americana – EUA (Jerome 
Frank); 
D) Escola Egológica – Argentina (Carlos Cóssio); Escola do Positivismo Fático (Alf Ross); Escola 
do Direito Alternativo. 

 

22. As escolas acima: 
A) Anulam-se; 
B) Relacionam-se, não sendo possível dizer que haja uma superior ou inferior às demais. 

 

23. Faça a relação: 

ESCOLA  LEGADO (QUANTO AO MÉTODO DE INTERPRETAÇÃO) 

1. Escola da Exegese, ou 

escola exegética 

A) Enfatiza o método de interpretação Gramatical, literal, 

filológica ou judaica. Inspirou-se nos textos intitulados 

“Pandectas” do direito romano. Criou o mito de que o direito 

romano estaria vigente, pois foi repristinado com o surgimento do 

Sacro Império Romano Germânico. Valoriza a ratio scripta. 

2. Escola dos 

pandectistas 

B) Legou-nos o método histórico de interpretação, que leva 

em consideração a época em que a norma foi produzida. 

3. Escola analítica de 

jurisprudência, de Austin 

C) Legou-nos o método livre de interpretação, precursor do 

neopositivismo jurídico, do positivismo constitucional. 
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4. Escola Histórica do 

Direito, de Savigny 

D) Enfatiza a interpretação lógica ou sistêmica, que leva em 

consideração a coerência e a plenitude lógica do sistema jurídico. 

É inglesa e retrata bem o pragmatismo que é a tônica da filosofia 

utilitarista britânica de Jeremy Bentham. É o precursor do 

positivismo jurídico. Debruçava-se sobre a análise dos institutos: 

norma, fonte, interpretação, aplicação do direito, natureza 

jurídica dos institutos...  

5. Escola teleológica, ou 

escola da jurisprudência dos 

interesses, de Ihering 

E) Legou-nos o método marxista. A burguesia converteu o 

jurista em seu trabalhador, pago com salário. O direito burguês é 

apenas a vontade da classe burguesa, elevada à condição de lei, 

uma vontade cujo conteúdo está dado nas condições materiais 

de vida dessa classe. O direito deve ser extinto quando da 

superação do modo capitalista de produção. 

6. Escola da Livre 

Pesquisa Científica ou Escola 

Científica Francesa 

F) Legou-nos o sentido de interpretação teleológica, que 

leva em consideração a finalidade da norma.  

7. Escola Sociológica, de 

Durkheim, Duguit 

 

G) Enfatiza o método de interpretação Gramatical, literal, 

filológica ou judaica, que leva em consideração a literalidade das 

palavras. Inspirou-se no Código Napoleônico e no mito de que 

todas as condutas possíveis estariam nele regulamentadas 

(fetichismo jurídico). 

8. Escola Marxista de 

Pachukanis 

H) Legou-nos a interpretação tópica, que enfatiza o caso 

concreto e se compraz com uma solução racional (e, assim, tão 

consensual quanto possível) para o caso, sem a preocupação de 

criar uma lei universal. 

9. Escola Tópica, de 

Theodor Viehweg 

I) Enfatiza o método de interpretação sociológico. O 

DIREITO é um fato social, é um fenômeno social decorrente do 

próprio convívio do homem em sociedade, sendo  direito o 

conjunto de normas que regulam a vida social. Direito é realidade 

da vida social.  

 
 
24. O método de interpretação que preconiza que a lei seja interpretada à luz do contexto de sua 
época de edição é o método: 
A) Histórico; 
B) Sociológico. 

 

25. O método de interpretação que preconiza que a lei seja interpretada à luz do contexto da 
contemporaneidade, buscando-se uma releitura e adaptação aos tempos atuais, é o método: 
A) Histórico; 
B) Sociológico. 
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26. A interpretação é assim classificada: 

1) Quanto à origem: 
A) Ampliativa (extensiva), Restritiva, Declarativa 

 

2) Quanto ao resultado B) Interpretação derrogante, ab-rogante 

 

3) Quanto ao método 

 

C) Autêntica, Jurisprudencial, Doutrinária 

 

4) Quanto ao efeito D)  

- Gramatical, literal, filológica ou judaica 

- Lógica ou sistemática 

- Histórica 

- Teleológica 

- Comparativa 

- Tópico-retórico 

 

 

27. Determinada norma administrativa impede ao magistrado o desempenho de atividade de 
coaching e similares. Para se saber se as atividades de mentoring entram na proibição, a norma 
demanda: 
A) Analogia. 
B) Interpretação analógica. 

 

28. O par. 3º do artigo 405 da CLT, ao prever hipóteses de trabalho prejudicial à moralidade do 
menor de dezoito anos, lista quatro hipóteses nos seus incisos. Qual inciso abaixo dispensa 
interpretação analógica (grife em cada um dos demais incisos a expressão que indica interpretação 
analógica)? 
 
I - prestado de qualquer modo, em teatros de revista, cinemas, buates, cassinos, cabarés, dancings 
e estabelecimentos análogos;  
 
II -  em empresas circenses, em funções de acróbata, saltimbanco, ginasta e outras semelhantes;   
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III - de produção, composição, entrega ou venda de escritos, impressos, cartazes, desenhos, 
gravuras, pinturas, emblemas, imagens e quaisquer outros objetos que possam, a juízo da 
autoridade competente, prejudicar sua formação moral; 
 
IV -  consistente na venda, a varejo, de bebidas alcoólicas. 
 
29. Quanto à questão anterior, se eu considerar prejudicial à moral a venda a varejo de cigarros, 
ao aplicar o direito eu recorri à: 
A) Analogia; 
B) Interpretação analógica. 

 

30. O direito penal admite interpretação analógica in malam partem, mas não a analogia in 
malam partem. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

Aplicação do Direito 

31. Aplicação do direito é: 
A) A atividade do operador do direito de procurar compreender o espírito da norma; 
B) O ato humano de subsumir um fato à hipótese de antecedência de uma norma para então se 
deflagrar a relação jurídica daí subsequente.  

 

32. Havendo conflito entre normas jurídicas, ou antinomias, a doutrina apresenta alguns critério. 
Qual critério abaixo está incorreto: 
A) Critério cronológico: norma posterior prevalece sobre norma anterior (lex posterior derogat 
legi priori); 
B) Critério da especialidade: norma geral prevalece sobre norma específica (lex generalis 
derrogat legi specialis); 
C) Critério hierárquico: norma superior prevalece sobre norma inferior (lex superior derogat legi 
inferiori). 

 

 

FONTES DO DIREITO DO TRABALHO (LEIA O GABARITO COM ATENÇÃO) 

33. São fontes formais do direito do trabalho propriamente ditas, exceto: 

A) Leis; 

B) Convenções Coletivas de Trabalho; 

C) Acordos Coletivos de Trabalho; 

D) Sentença Normativa; 

E) Regulamentos de empresa. 

 

34. São fontes formais do direito do trabalho propriamente ditas, exceto: 
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A) Leis; 

B) Convenções Coletivas de Trabalho; 

C) Sentença proferida em Ação Civil Pública; 

D) Sentença normativa. 

 

Circule a expressão correta: 
 
35. A rigor, segundo a teoria pura do direito de Hans Kelsen, fontes do direito seriam os fatos que 
resultam na criação de normas, sendo sintetizadas no binômio competência/procedimento, isso é, 
fonte do direito seria o procedimento válido desenvolvido por sujeitos credenciados pelo sistema para 
introduzirem normas jurídicas ao sistema. Todavia, a doutrina comumente faz uma distinção, 
chamando tais fatos de fontes (formais/materiais) do direito e chamando o produto de tal atividade, 
como as leis, decretos e regulamentos, de fontes (formais/materiais) do direito. 
 
36. Para a teoria pura do direito, normas são “expressões irredutíveis do deôntico”, ou seja, 
unidades elementares do direito; o conteúdo mínimo para que uma prescrição jurídica faça sentido. 
Para a teoria pura, (podemos/não podemos) chamar de fonte formal do direito tudo aquilo que veicula 
normas jurídicas, como leis, contratos, sentenças, decretos, regulamentos, autos de infração. Todos 
esses veículos positivam normas, ainda que normas abstratas e gerais em alguns casos, concretas 
e individuais em outros, ou abstratas e individuais, ou concretas e gerais. 
 
37. No Direito do Trabalho, comumente chamamos de HETERÔNOMAS as fontes formais 
editadas por um sujeito alheio à relação individual ou coletiva de trabalho. São exemplos de fontes 
heterônomas, exceto: 
A) Convenção e Acordo Coletivo de Trabalho; 
B) Constituição Federal, tratados internacionais, leis em geral; 
C) Decretos; 
D) Sentença Normativa; 
E) Autos de infração. 
 
 
38. No Direito do Trabalho, comumente chamamos de AUTÔNOMAS as fontes formais 
produzidas pelos próprios sujeitos da relação de trabalho. São exemplos de fontes autônomas, 
exceto: 
A) Convenção e Acordo Coletivo de Trabalho; 
B) Contrato individual de trabalho; 
C) Termo de conciliação ou mediação; 
D) Sentença normativa; 
E) Termo de Ajuste de Conduta 
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DIA 3 

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 
 

 

PARTE I: 

Direito Processual do Trabalho: princípios. fontes. autonomia. 
interpretação. integração. eficácia. (prof. Luiz Fabre) 

 

PARTE II: 

Organização da Justiça do Trabalho. Composição, funcionamento, 
jurisdição e competência de seus órgãos. Os juízos de Direito investidos 
de jurisdição trabalhista. Corregedoria-Geral e Regional do Trabalho. 
Atribuições. (prof. Luiz Fabre) 

 

PARTE I 

Início: 

Término: 

Acertos: _____/18 
 

EFICÁCIA 

 

Aplicação da Reforma Trabalhista no tempo em matéria processual 

 

Segundo o art. 2º da Medida Provisória nº 808/2017: “O disposto na Lei nº 13.467, de 13 de julho 
de 2017, se aplica, na integralidade, aos contratos de trabalho vigentes”. 
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O dispositivo não exaure a questão. Pressupondo-se que o direito é o primado da razão (rule of 
reasonableness), revela-se ofensivo aos sobreprincípios da razoabilidade e da proporcionalidade 
interpretações que conduzam ao absurdo. 

 

As questões abaixo veiculam diversas teorias a que o operador do direito do trabalho necessitará 
recorrer para as delicadas questões intertemporais que se apresentarão em matéria processual. 

 

 

1. Em matéria de aplicação da lei processual no tempo, ou direito processual intertemporal, proceda 
à correlação devida entre a teoria e sua descrição: 

1) Teoria da unidade 
processual 

A) Sem olvidar que o processo é uma unidade em vista do fim a 
que se propõe, seus defensores apontam que ele é um conjunto de 
atos, cada um dos quais podendo ser considerado isoladamente 
para os efeitos de aplicação da lei nova. Assim, a lei nova, 
deparando-se com um processo em desenvolvimento, respeita a 
eficácia dos atos processuais já realizados e disciplina o processo 
a partir de sua vigência. Em outros termos, a lei nova respeita os 
atos processuais realizados e os seus efeitos, aplicando-se aos 
que houverem de realizar-se, mesmo que oriundos de fase 
processual pendente quando da passagem da lei velha para a 
nova, e sempre respeitados o ato jurídico perfeito, o direito 
adquirido e a coisa julgada. É esta a teoria que vigora no País. 

2) Teoria das fases 
processuais 

B) considera a existência de várias fases processuais autônomas 
(postulatória, probatória, decisória, recursal), cada qual 
compreendendo um conjunto de atos inseparáveis, e cada uma 
constituindo uma unidade processual. Encontrando-se um 
processo em curso, e sobrevindo uma lei nova, a esta não é 
autorizado disciplinar a fase ainda não encerrada, que continuaria 
a se reger pela lei anterior. Tão só as fases seguintes, nascidas 
sob a vigência da lei nova, passariam a dever-lhe respeito. 

3) Teoria do isolamento dos 
atos processuais 

C) corrente que enxerga o processo como um complexo de atos 
inseparáveis uns dos outros. Aplica-se uma mesma lei a todo o 
processo, do ajuizamento ao trânsito em julgado. Por essa teoria, 
um processo iniciado sob a vigência do CPC 1973 permanece por 
ele regido até o fim, ainda que em seu curso sobrevenha o CPC 
2015. É tudo ou nada: ou se aplica a nova lei processual 
integralmente ou a antiga lei integralmente. Tal teoria é descartada, 
conforme art. 14 do CPC 2015. 

 

Circule a expressão correta: 

2. As normas processuais novas ______________________ (não se aplicam/aplicam-se) aos 
processos pendentes. 
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3. Conforme art. 14 do CPC, que consagra a máxima tempus regit actum, a aplicação da nova norma 
processual deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob 
a vigência da norma revogada. Assim, se a lei nova não mais considera título executivo um 
determinado documento particular, mas se a execução já havia sido proposta ao tempo da lei anterior, 
a execução _____________________ (será extinta/terá prosseguimento normal). 

 

4. Cada ato que compõe o processo é um ato jurídico que merece proteção, pois a lei nova não pode 
atingir o ato jurídico perfeito (CF, art. 5º, XXXVI), mesmo se ele for um ato jurídico processual. Por 
isso o art. 14 do CPC determina que se respeitem os atos processuais praticados. Por exemplo, a 
arrematação perfeita ao tempo odo código revogado _____________________ (poderá/não poderá) 
ser desfeita por conta da aplicação de regra nova, como a que decorre do art. 891, parágrafo único, 
do CPC 2015. 

 

5. O termo processo serve tanto para designar o ato processo quanto a relação jurídica que dele 
emerge, razão pela qual podemos falar não apenas em ato processual perfeito como em direito 
processual adquirido. Assim, publicada a decisão (tornada pública, o que ocorre não apenas com a 
intimação formal pelo diário oficial, mas também quando é proferida em audiência/sessão ou juntada 
aos autos), surge para o vencido o direito ao recurso. Se a decisão houvesse sido publicada ao tempo 
da lei revogada e contra ela coubesse determinado recurso e na constância do prazo recursal 
sobrevém uma lei revogando tal recurso, será ______________________ (cabível/incabível) o 
recurso antigo, pois o direito ao recurso antigo já estaria consolidado.  

 

6. No CPC 1973, o Poder Público possuía prazo em quádruplo para contestar. No CPC atual, o prazo 
é dobrado. Com a citação surge a situação jurídica “direito a apresentar defesa”. Assim, vindo o CPC 
2015 a viger durante o prazo de contestação iniciado sob a vigência do código passado, ao Poder 
Público se aplicará o prazo em _____________________ (quádruplo/dobro). 

 

As novas regras sucumbenciais do Direito Processual do Trabalho 

 

Na forma como vimos acima, a teoria sobre aplicação da lei processual no tempo parece simples. 
Todavia, uma questão complexa vem surgindo. 

 

A Reforma Trabalhista nitidamente pretendeu sepultar a “aposta de Pascal”, ou seja, acabar com 
o seguinte raciocínio outrora vigente na cabeça de alguns reclamantes: “se perder, não perco 
nada; se ganhar, posso ganhar tudo”. 

 

Tal lógica implicava o manejo de pedidos por vezes ousados e exagerados na Justiça do Trabalho. 
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Sobreveio a Reforma Trabalhista com a reformulação de diversos ônus sucumbenciais: a parte 
sucumbente no objeto da perícia, ainda que beneficiária da Justiça Gratuita, responde pelos 
honorários periciais se o crédito obtido em juízo for capaz de suportá-los (art. 790-B, §4º, da CLT). 
Idem quanto aos honorários advocatícios, que passaram a ser incluídos irrestritamente no 
processo do trabalho (art. 791-A), ressalvadas isenções previstas em leis específicas (como na 
Lei da Ação Civil Pública e na Lei do Mandado de Segurança). Quanto à litigância de má-fé, há 
polêmica a respeito de seu efeito revocatório automático da gratuidade de justiça, mas a 
interpretação lógica acena, no mínimo, para a responsabilização do juridicamente pobre dentro 
dos limites do crédito obtido em juízo. 

 

A rigor, todas as novidades sucumbenciais acima seriam aplicáveis a processos ajuizados 
anteriormente à Reforma Trabalhista e não sentenciados quando de sua entrada em vigor, eis que 
prevalente a teoria do isolamento dos atos processuais em nosso ordenamento. Todavia, as regras 
do jogo processual não eram estas quando do ajuizamento da ação e, se o fossem, provavelmente 
presidiriam a decisão da parte quanto a formular determinados pedidos no momento do 
ajuizamento da ação ou a estabelecer parâmetros de composição amigável na etapa da 
conciliação judicial, sem se olvidar a hipossuficiência da parte muitas vezes mal assessoradas por 
advogados. 

 

Aceitando tal contemporização, alguns doutrinadores têm defendido a tese de que normas 
sucumbenciais seriam híbridas, no sentido de possuírem conteúdo tanto material quanto 
processual, a fundamentar sua não aplicação aos processos em curso quando da Reforma. 
Deveras, são normas que influem na própria forma de pactuação de honorários advocatícios 
contratuais.  

 

Outros dirão que é na ética que repousa o fundamento do direito, sendo descabida a escusa.  

 

Entendo que o caminho da sabedoria repousa no meio, com a construção de uma jurisprudência 
a partir da análise tópica, à luz da hipossuficiência técnica do demandante, entre outros elementos. 
De saída, eu afastaria os ônus sucumbenciais propriamente ditos (honorários periciais e 
advocatícios) das ações em andamento, mas não a litigância de má-fé. 

 

Observação: no processo civil, a Justiça Gratuita nunca representou uma causa excludente do 
débito sucumbencial, mas sim uma causa suspensiva de sua exigibilidade, que só caducava após 
cinco anos sem prova de que, em razão de alteração nas condições de vida, o assistido passara 
a ter condições de suportar o encargo (Lei 1.060/1950 e, depois, CPC 2015). No processo do 
trabalho, tal sistemática não incidia, eis que a matéria vinha normatizada por lei específica (Lei 
5.584/1970), sem tais ressalvas. 

 

 

7. Em matéria de aplicação da lei processual no espaço, vigora o princípio da 
_____________________________ (territorialidade/extraterritorialidade), sendo brasileira a lei 
processual aplicável em todo o território nacional.  
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8. O princípio da territorialidade em matéria processual _________________ (é/não é) absoluto. 

 

9. Conforme art. 13 da LINDB, a prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei 
_______________________ (brasileira/que nele vigorar), quanto ao ônus e aos meios de produzir-
se, não admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça. 

 

10. A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar, quanto ao ônus, 
meios de produção e valoração. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

FONTES e INTEGRAÇÃO 

11. Leia e assinale a alternativa correta: 

I – “Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do 
trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste Título”.  

II – “Aos trâmites e incidentes do processo da execução são aplicáveis, naquilo em que não 
contravierem ao presente Título, os preceitos que regem o processo dos executivos fiscais para a 
cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública Federal”. 

III – “O executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir a execução mediante 
depósito da mesma, atualizada e acrescida das despesas processuais, ou nomeando bens à 
penhora, observada a ordem preferencial estabelecida no art. 655 do Código Processual Civil”. 

IV – “Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as 
disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente”.  

V – “Permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, 
aos quais se aplicará supletivamente este Código”. 

A) Todos os dispositivos acima estão vigentes; 

B) Todos os dispositivos acima foram revogados; 

C) Apenas IV e V estão vigentes; 

D) Apenas I, II, IV e V estão vigentes; 

E) Apenas IV está vigente. 

 

12. Na aplicação ____________________ (subsidiária/supletiva), tem-se a integração da legislação 
subsidiária na legislação principal, resultando no preenchimento de típicas lacunas normativas. Já na 
aplicação ____________________ (subsidiária/supletiva), as leis complementam uma a outra, sendo 
invocada na hipótese de lacunas ontológicas ou axiológicas. 

 

PRINCÍPIOS e INTERPRETAÇÃO 
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13. Considerando-se a imparcialidade característica da jurisdição, é controvertida a existência de um 
princípio protetivo no processo do trabalho. Não obstante, há diversos institutos que tendem a ser 
mais favoráveis ao trabalhador do que ao empregador. São exemplos, exceto: 

A) Justiça gratuita, apenas muito excepcionalmente concedida ao empregador; 

B) Favorecimento do empregado pelo princípio do in dubio pro operario, na hipótese de dúvida em 
matéria de prova; 

C) O mero arquivamento em decorrência da ausência do reclamante (geralmente, o empregado) à 
audiência de instrução e julgamento, ao passo que o reclamado é tido como revel e confesso quanto 
à matéria de fato; 

D) O impulso oficial determinado pelo Juiz ou Presidente do Tribunal na execução, quando a parte 
não estiver acompanhada por advogado; 

E) A obrigatoriedade do depósito recursal para o empregador. 

 

14. Na busca pela efetividade e pela prevalência da verdade real, o processo do trabalho se mostra 
jungido ao princípio da simplicidade. São consequências desse princípio exceto: 

A) Jus postulandi, limitado, porém, às Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho, não 
alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de 
competência do Tribunal Superior do Trabalho; 

B) Recorribilidade ordinária por simples petição; 

C) Manejo verbal da reclamação trabalhista, inclusive em dissídio coletivo; 

D) Ausência de despacho de recebimento da inicial, sendo a citação automática; 

E) Comparecimento de testemunhas independentemente de intimação. 

 

15. Em que pese a valorização do princípio da verdade real pelo processo do trabalho, a ele não se 
aplica o principio da identidade física do juiz. (  ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

16. Os Juízos e Tribunais do Trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo 
andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento 
delas. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

17. O princípio da oralidade demanda algumas condições para sua realização plena. São elas, 
principalmente: Identidade física do juiz, imediatidade, concentração dos atos processuais em 
audiência e irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Isso considerado, é correto dizer: 

A) A irrecorribilidade das decisões interlocutórias não é um princípio absoluto, sendo excepcionado, 
segundo a jurisprudência, no caso de decisão de Tribunal Regional do Trabalho contrária a Súmula 
ou Orientação Jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho;  

B) Consiste o princípio da identidade física na necessidade de realização dos atos instrutórios perante 
a pessoa do juiz, que assim poderá formar melhor seu convencimento; 
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C) A aplicabilidade do princípio da identidade física do juiz sempre foi valorizada pela jurisprudência 
trabalhista; 

D) Pelo princípio da concentração de atos processuais, temos a máxima de que todos os fatos 
processualmente relevantes devem vir à lume e ser decididos em audiência, sendo a regra a 
tripartição desta em audiência de conciliação, audiência de instrução e audiência de julgamento. 

 

18. Segundo a CLT, os incidentes do processo são resolvidos pelo próprio Juízo ou Tribunal, 
admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias somente em recursos da 
decisão definitiva. São exceções ao princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, exceto: 

A) Decisão monocrática do relator em agravo de instrumento em recurso de revista que considerar 
ausente a transcendência da matéria. 

B) Acórdão de TRT que, decidindo de forma contrária a Súmula ou Orientação Jurisprudencial do 
TST, anula decisão a quo e devolve os autos à vara do trabalho, caso em que caberá recurso de 
revista. 

C) Decisão de relator que não conhecer de recurso ordinário por ausência de pressupostos recursais, 
hipótese em que caberá agravo interno. 

D) Decisão do juiz que declara incompetência territorial, desde que acarrete remessa dos autos a 
Tribunal Regional distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado, hipótese em que caberá 
recurso ordinário. 

 

 

PARTE II 

Início: 

Término: 

Acertos: _____/99 

 

 

A JUSTIÇA DO TRABALHO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

1. Segundo o art. 111 da Constituição Federal, são órgãos da Justiça do Trabalho, exceto: 

A) o Tribunal Superior do Trabalho; 

B) os Tribunais Regionais do Trabalho; 

C) Juízes do Trabalho; 
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D) Juízes de Direito. 

 

2. A respeito da história da Justiça do Trabalho, assinale a alternativa incorreta: classistas, 
assinale a alternativa incorreta: 

A) Paralelamente ao juiz togado, havia em cada Junta de Conciliação e Julgamento um juiz 
indicado pela classe dos trabalhadores e um juiz indicado pela classe dos empregadores para um 
mandato de três anos, permitida uma recondução: eram os chamados juízes classistas ou vogais, 
também presentes nos Tribunais Regionais e Tribunal Superior do Trabalho. A Constituição Federal 
de 1988 eliminou tal figura, assegurado o cumprimento do mandato pelos atuais classistas à época 
de sua entrada em vigor. 

B) Os juízes classistas, assim como a nomenclatura “Juntas de Conciliação e Julgamento”, são 
um resquício da origem da Justiça do Trabalho, criada em 1939, regulamentada em 1940 e instalada 
em 1941 como um órgão do Poder Executivo. 

C) Embora criada em 1939, a Justiça do Trabalho já vinha prevista nas Constituições de 1934 
(art. 122) e 1937 (art. 139). 

D) A primeira Constituição a vincular a Justiça do Trabalho ao Poder Judiciário foi a de 1946. 

E) As Emendas Constitucionais que mais impactaram na concepção da Justiça do Trabalho, na 
Constituição atualmente vigente, foram a EC 24/1999, a EC 45/2004 e a EC 92/2016. A EC 45/2004, 
entre outros aspectos, alterou os contornos da competência e do Poder Normativo da Justiça do 
Trabalho. A EC 92/2016, entre outros aspectos, positivou a competência do TST para julgar, 
originariamente, a reclamação para a preservação de sua competência e garantia de autoridade de 
suas decisões. 

 

3. Assinale a alternativa incorreta: 

A) Atualmente, o TST é composto por vinte e sete Ministros (daí o macete: TST = Trinta Sem 
Três = 27 Ministros; STF = Somos um Time de Futebol = 11 Ministros; STJ = Somos Todos de Jesus 
= 33 Ministros, em alusão à idade do Cristo; STM = Somos Todas Mocinhas = 15 Ministros, em alusão 
à idade da debutante). 

B) Os Ministros do TST são escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco anos e 
menos de sessenta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. 

C) A nomeação dos Ministros do TST é feita pelo Presidente da República após aprovação pela 
maioria absoluta do Senado Federal. 

D) um quinto dos Ministros do TST será nomeada entre advogados com mais de dez anos de 
efetiva atividade profissional e um quinto entre membros do Ministério Público do Trabalho com mais 
de dez anos de efetivo exercício. 

E) Os demais Ministros do TST serão nomeados entre juízes dos Tribunais Regionais do 
Trabalho, oriundos da magistratura da carreira. 

 

4. Leia e assinale a alternativa que adequadamente preenche as lacunas: 

CF, art. 111-A - O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de _____ Ministros, escolhidos dentre 
brasileiros com mais de _____ e menos de ______ anos, de notável saber jurídico e reputação 
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ilibada, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado 
Federal, sendo  

I um quinto dentre advogados com mais de _____ anos de efetiva atividade profissional e membros 
do Ministério Público do Trabalho com mais de ____ anos de efetivo exercício, observado o disposto 
no art. 94  

II os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, oriundos da magistratura da carreira, 
indicados pelo próprio Tribunal Superior. 

A) 27 – 35 – 60 – 5 – 5. 

B) 17 – 30 – 65 – 5 – 10. 

C) 27 – 35 – 65 – 10 – 10. 

D) 27 – 30 – 60 – 10 – 10. 

E) 27 – 35 – 65 – 5 – 5. 

 

 

5. Junto ao Tribunal Superior do Trabalho funcionam dois órgãos. São eles a Escola Nacional 
de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho. Assinale a alternativa incorreta: 

 

A) À Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho incumbe, 
entre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira. 

B) Ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho cabe exercer, na forma da lei, a supervisão 
administrativa, disciplinar, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho. 

C) O CSJT exerce suas funções supervisoras na Justiça do Trabalho de primeiro e segundo 
graus. 

D) O CSJT é órgão central do sistema administrativo da Justiça do Trabalho em primeiro e 
segundo graus. 

E) As decisões do CSJT possuem efeito vinculante. 

 

6. Assinale a alternativa incorreta: 

A) Compete ao Tribunal Superior do Trabalho processar e julgar, originariamente, a reclamação 
para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. 

B) A lei poderá, nas comarcas não abrangidas por jurisdição de Vara do Trabalho, atribuí-la a 
juízes de direito, com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. 

C) A lei disporá sobre a constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições 
de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho. 
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D) Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, 
abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

E) Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações as ações que envolvam o 
exercício do direito de greve, o que, todavia, não abrange ações possessórias. 

 

7. A respeito do art. 114, I, que prevê: “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: as 
ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da 
administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”, 
assinale a alternativa incorreta: 

A) Em sua redação original, a Lei 8.112/1990, também chamada de Estatuto do Servidor Público 
da União, previa a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de lides individuais ou 
coletivas envolvendo reclamação trabalhista de servidor público titular de cargo público (o chamado 
servidor estatutário). 

B) Segundo o Supremo Tribunal Federal, a competência da Justiça do Trabalho não abrange as 
causas instauradas entre o poder público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-
estatutária. 

C) Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas 
referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a administração, antes da 
transposição para o regime estatutário. 

D) Em sucessivas reclamações que se sucederam à ADI 3.395, o STF declarou a incompetência 
da Justiça do Trabalho para causas relacionadas a servidores públicos temporários e comissionados, 
ainda que a causa de pedir fosse o desvirtuamento de tais contratações. 

E) A Justiça do Trabalho é competente para julgar a abusividade de greve de servidores públicos 
celetistas da administração direta, autárquica e fundacional. 

 

8. A respeito da competência da Justiça do Trabalho definida no art. 114, I, da STF, assinale a 
alternativa em desconformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 

A) A Justiça comum, federal ou estadual, é competente para julgar a abusividade de greve de 
servidores públicos celetistas da administração direta, autárquica e fundacional. 

B) Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o 
descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. 

C) O organismo internacional que tenha garantida a imunidade de jurisdição em tratado firmado 
pelo Brasil e internalizado na ordem jurídica brasileira não pode ser demandado em juízo, seja na 
fase do processo de conhecimento, seja na fase de execução, salvo em caso de renúncia expressa 
a essa imunidade. 

D) No tocante a ações entre empregados e empregadores decorrentes de acidente de trabalho, 
pacificou-se a competência da Justiça do Trabalho. Contudo, como medida de política judiciária, a 
fim de se preservar o jurisdicionado de oscilações jurisprudenciais, definiu-se que ações já 
sentenciadas pela Justiça Estadual até a data da promulgação da EC 45/2004, nela permaneceriam 
em definitivo, remetendo-se à Justiça do Trabalho apenas os processos ainda não sentenciados. 

E) Em se tratando de Estado estrangeiro, o STF reconhece que a imunidade de jurisdição 
daquele não é absoluta, abrangendo os chamados atos de império, mas não os simples atos de 
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gestão. Assim, a Justiça do Trabalho pode exercer a jurisdição nos processos de conhecimento 
instaurados contra Estados estrangeiros. Já o privilégio da imunidade de execução mantém-se 
incólume tanto quanto a atos de império quanto de gestão, sendo necessária renúncia de tal 
imunidade para prosseguimento de execução. 

 

9. Segundo o STF, a Justiça do Trabalho é competente, exceto:  

A) Para processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, 
ajuizadas contra órgãos da administração pública por servidores que ingressaram em seus quadros, 
sem concurso público, antes do advento da CF/1988, sob regime da CLT. 

B) Para dirimir as controvérsias instauradas entre pessoas jurídicas de direito privado integrantes 
da administração indireta e seus empregados, cuja relação é regida pela CLT, compreendendo, 
inclusive, a fase pré-contratual. 

C) Para as ações de complementação de benefícios previdenciários movidas contra a União por 
servidores da extinta RFFSA [Rede Ferroviária Federal S.A.]. 

D) Para as ações de interdito proibitório decorrentes de movimento grevista. 

 

10. Segundo a Constituição de 1988, compete à Justiça do Trabalho, exceto: 

A) As ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e 
entre sindicatos e empregadores. 

B) Os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado 
envolver matéria sujeita à sua jurisdição. 

C) Regra geral, os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, mas há 
exceções, como por exemplo o conflito entre TRT e TRF, a ser dirimido pelo STJ. 

D) As ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho 
propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença 
de mérito em primeiro grau quando da promulgação da EC 45/2004. 

E) As ações decorrentes de acidente de trabalho em que se vindica, contra o Instituto Nacional 
do Seguro Social, pagamento ou majoração de auxílio-doença acidentário. 

 

11. Segundo a Constituição de 1988, compete à Justiça do Trabalho, exceto: 

A) as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos 
de fiscalização das relações de trabalho. 

B) a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação 
constante das sentenças que proferir e acordos por ela homologados. 

C)  outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei. 

D) a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em recuperação judicial. 
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12. Assinale a alternativa incorreta, à luz dos §1º, 2º e 3º do art. 114 da Constituição: 

A) Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. 

B) Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às 
mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza jurídica. 

C) No dissídio de natureza econômica, a Justiça do Trabalho poderá decidir o conflito, 
respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas 
anteriormente.  

D) Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o 
Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho 
decidir o conflito. 

E) A jurisprudência tem admitido o ajuizamento unilateral do dissídio de greve pelo empregador, 
dispensando-se o pressuposto processual do comum acordo em tais hipóteses. 

 

13. Assinale a alternativa que adequadamente preenche as lacunas, considerando-se o art. 115 
da Constituição: 

Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, ____ juízes, recrutados, quando 
possível, na respectiva região, e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais 
de _____ e menos de ____ anos, sendo:  

 I - um quinto dentre advogados com mais de ____ anos de efetiva atividade profissional e membros 
do Ministério Público do Trabalho com mais de ____ anos de efetivo exercício, observado o disposto 
no art. 94; 

 II - os demais, mediante promoção de juízes do trabalho por antigüidade e merecimento, 
alternadamente. 

A) 7 – 30 – 65 – 10 – 10. 

B) 15 – 35 – 60 – 5 – 5. 

C) 7 – 30 – 65 – 5 – 5. 

D) 7 – 35 – 60 – 10 – 10. 

E) 7 – 35 – 60 – 10 – 10. 

 

 

14. Assinale a alternativa incorreta: 

A) Os Tribunais Regionais do Trabalho instalarão a justiça itinerante, com a realização de 
audiências e demais funções de atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição. 

B) A justiça itinerante se servirá de equipamentos públicos e comunitários. 

C) Os Tribunais Regionais do Trabalho deverão funcionar descentralizadamente, constituindo 
Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases 
do processo.  
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D) Nas Varas do Trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular. 

 

ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO: VARAS E TRIBUNAIS REGIONAIS DO 
TRABALHO 

15. Segundo o art. 111 da Constituição Federal, “São órgãos da Justiça do Trabalho: I - o Tribunal 
Superior do Trabalho; II - os Tribunais Regionais do Trabalho; III - Juízes do Trabalho”. Tais órgãos: 

A) Possuem personalidade jurídica; 

B) Não possuem personalidade jurídica, sendo esta atribuída à União. 

 

16. Considerando-se o disposto no art. 115, parágrafos 1º e 2º, da Constituição, proceda à 
correlação devida: 

1) Vara Itinerante A) Funcionamento dos TRTs por meio de Câmaras regionais, a fim 
de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as 
fases do processo.  

2) Descentralização da JT B) Funcionamento da JT em espaço não permanente em que se 
realizam audiências e demais funções de atividade jurisdicional, nos 
limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de 
equipamentos públicos e comunitários. 

 

 

17. Assinale a alternativa correta: 

A) O serviço da Justiça do Trabalho é relevante e obrigatório, ninguém dele podendo jamais se 
eximir; 

B) Os orgãos da Justiça do Trabalho funcionarão perfeitamente coordenados, em regime de 
mútua colaboração, sob a orientação do presidente do Tribunal Superior do Trabalho. 

C) A Justiça do Trabalho não é competente para processar e julgar as ações entre trabalhadores 
portuários e os operadores portuários ou o Órgão Gestor de Mão-de-Obra - OGMO. 

D) A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua 
jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito, com recurso para o respectivo Tribunal de Justiça. 

E) Nas Varas do Trabalho a jurisdição será exercida por um Juízo colegiado. 

 

18. O serviço da Justiça do Trabalho é relevante e obrigatório, ninguém dele podendo se eximir 
sem justo motivo (CLT, art. 645). Com base nesse preceito, são comuns requisição de servidores 
municipais para completarem os quadros funcionais da Justiça do Trabalho ou até mesmo a 
nomeação de Oficial de Justiça entre particulares a título emergencial. A reiterada nomeação de 
Oficial de Justiça ad hoc: 
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A) Caracteriza vínculo de emprego; 

B) Não caracteriza o vínculo empregatício, pois a nomeação se exaure a cada cumprimento de 
mandato. 

 

VARAS DO TRABALHO 

Circule as expressões corretas (texto elaborado a partir de Homero Batista Mateus da Silva): 

19. A CLT não foi alterada quanto às expressões utilizadas na década de 1940, de tal forma que 
ainda hoje seus dispositivos legais se referem a _________________________ (juntas de 
conciliação e julgamento/varas do trabalho).   

 

20. A Justiça do Trabalho tem suas origens ligadas ao Poder ____________________ 
(Executivo/ Legislativo/ Judiciário), o que produziu marcas profundas em sua estrutura. Até hoje 
pessoas inescrupulosas oferecem serviços de advocacia para trabalhadores incautos, em praças e 
locais de aglomeração nos grandes centros urbanos, indagando-lhes se desejam apresentar queixa 
no "Ministério do Trabalho", nome pelo qual é conhecida ajustiça do Trabalho entre pessoas de 
baixíssimo grau de escolaridade. 

 

21. Nada obstante os esforços das normas constitucionais de 1946, 1967 e 1988 e diversas 
reformas legislativas supervenientes, ainda hoje se conservam diversos traços da administração 
pública na Justiça do Trabalho, tais como o uso da expressão ____________________ 
(ação/reclamação) trabalhista, a remessa prevista no art. 39 da CLT de reclamação administrativa à 
JT quanto a anotação em Carteira de Trabalho e a própria desnecessidade da presença do 
advogado.  

 

22. A presença da representação classista era a marca mais visível da origem executiva da 
Justiça do Trabalho. Não tardou para que diversos desmandos fossem denunciados, tanto no que 
diz respeito à forma de seleção dos representantes leigos, que não precisavam de concurso público 
de provas ou de provas e títulos, como no que diz respeito ao poder exercido, especialmente na 
representação de segunda instância. Foi assim que a _______________________ (EC 24 de 1999/ 
EC 45 de 2004) alterou a redação da Constituição Federal de 1988 para abolir o uso da expressão 
Junta de Conciliação e Julgamento e unificar o tratamento da primeira instância para Vara 
Trabalhista.  

 

23. A primeira vez na história em que a Justiça do Trabalho passou a ter uma primeira instância 
monocrática e não mais colegiada foi com a EC 24/1999. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

24. Em matéria de recursos, a CLT disciplina, em primeiro lugar, os embargos (art. 894), depois 
o recurso ordinário (art. 895), depois o recurso de revista (art. 896)e, finalmente, o agravo (art. 897). 
Nunca estranharam isso? Um diploma tratar, primeiramente, do último dos recursos trabalhista, voltar 
para tratar o primeiro dos recursos e novamente tratar de um recurso de competência funcional do 
TST? A razão histórica desta ordem é que os embargos foram originariamente concebidos como 
recurso de primeira instância, em caso de decisão díspar dos membros da Junta de Conciliação e 
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Julgamento. O nome desse tipo de embargo em face de decisão não unânime em um colegiado, é 
chamado de: 

A) Embargos infringentes; 

B) Embargos de Declaração; 

C) Embargos de Divergência; 

D) Embargos de Nulidade. 

 

 

25. Segundo o obsoleto art. 644 da CLT, os Juízos de Direito constam como órgãos da Justiça 
do Trabalho. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

26. O ingresso na magistratura do trabalho far-se-á para o cargo de juiz do trabalho 
_________________ (auxiliar/substituto). 

 

27. Auxílio e substituição _______________ (são/não são) expressões sinônimas. 

 

28. Afrânio é Juiz substituto provisoriamente lotado na 3ª Vara do Trabalho de Recife. Paula é a 
Juíza titular. No momento, ambos estão no exercício da função. Neste caso, Afrânio exerce 
____________________ (auxílio/substituição).  

 

29. Na hipótese acima, Afrânio ________________ (pode/não pode) organizar a pauta de 
audiências ou(nem) exercer a função de corregedor natural dos serviços auxiliares da secretaria. 

 

30. Alessandra é Juíza substituta na 8ª Vara do Trabalho de Porto Velho. Roberto é o Juiz titular. 
Roberto sai de férias. Neste caso, Alessandra assume função de __________________ 
(auxílio/substituição). 

 

31. Na hipótese acima, Alessandra _______________ (pode/não pode) organizar a pauta de 
audiências _____________ (ou/nem) exercer a função de corregedor natural dos serviços auxiliares 
da secretaria. 

 

32. Assinale a alternativa incorreta: 

A) O Juiz do Trabalho Substituto que estiver substituindo o Juiz Titular, não pode ser designado 
para atuar em outra Vara; 
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B) O Juiz do Trabalho Substituto que estiver auxiliando Juiz Titular não poderá ser designado 
para atuar em outra Vara, forte no princípio da inamovibilidade do magistrado. 

C) O território da Região poderá ser dividido em zonas, compreendendo a jurisdição de uma ou 
mais Varas, a juízo do Tribunal Regional do Trabalho respectivo. 

D) O presidente do Tribunal possui poder para designar o Juiz do Trabalho Substituto que não 
estiver substituindo o Juiz titular para atuar em outra Zona. 

 

33. A inamovibilidade do Juiz Substituto __________ (é/não é) absoluta. 

 

34. Segundo a CLT, são deveres gerais dos Juízes do Trabalho, exceto: 

A) manter perfeita conduta pública e privada; 

B) abster-se de atender a solicitações ou recomendações relativamente aos feitos que hajam 
sido ou tenham de ser submetidos à sua apreciação; 

C) residir dentro dos limites de sua jurisdição, não podendo ausentar-se sem licença do 
Presidente do Tribunal Regional; 

D) despachar e praticar todos os atos decorrentes de suas funções, dentro dos prazos 
estabelecidos, sujeitando-se ao desconto correspondente a 1 (um) dia de vencimento para cada dia 
de retardamento; 

E) abster-se de emitir opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou 
juízo depreciativo sobre despachos, votos, sentenças ou acórdãos, de órgãos judiciais, ressalvada 
a crítica nos autos, doutrinária ou no exercício do magistério. 

 

TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO 

 

35. A Constituição _________________ (prevê/previa) a existência de um ao menos um TRT em 
cada Estado e Distrito Federal. 

 

CF, art. 115: 

36. Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, _______________ 
(sete/onze) juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região. 

37. Os Juízes dos TRTs são nomeados pelo ______________________ (Presidente do 
Tribunal/Presidente do TST/Presidente do STF/Presidente da República). 

38. Os Juízes dos TRTs devem ser __________________ (brasileiros/brasileiros natos). 

 

39. Os Juízes a serem nomeados para os TRTs devem possuir idade entre: 
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A) 30 e 70 anos; 

B) 35 e 70 anos; 

C) 35 e 65 anos; 

D) 30 e 65 anos; 

E) 30 e 60 anos. 

 

40. É pacífico que a idade máxima acima referida se aplica a membros oriundos da Magistratura, 
do MPT e da Advocacia? Sim ou não? 

 

41. Um quinto do tribunal será ocupado por membros oriundos da advocacia e um quinto por 
membros provenientes do Ministério Público do Trabalho. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

42. ______________________ (Quatro quintos/Os demais) juízes do TRT serão provenientes da 
magistratura. 

 

43. Os advogados nomeados devem contar com mais de __________________ (cinco/dez) de 
efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho devem contar com mais 
de _____________________ (cinco/dez anos) de efetivo exercício. 

 

44. Os membros da advocacia e do MPT serão indicados por lista _____________________  
(tríplice/sêxtupla) elaborada pelo respectivo órgão de classe. 

 

45. O apossamento de membros da advocacia e do MPT será precedido de sabatina pelo 
Senado? Sim ou não? 

 

46. Os Tribunais Regionais, no respectivo regimento interno, disporão sobre a substituição de 
seus juízes, observados, na convocação de juízes inferiores, o(s) critério(s): 

a) De merecimento e antiguidade, alternadamente; 

b) De livre escolha; 

c) De merecimento; 

d) De antiguidade; 

e) De livre escolha e antiguidade, alternadamente. 

 

47. A eleição de juízes para os cargos de direção do TRT é regulada: 
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A) Pela CLT; 

B) Pelo Regimento Interno do Tribunal; 

C) Pela LC 35/1979 (LOMAN). 

 

 

48. Os Tribunais Regionais do Trabalho que funcionarem divididos em Grupos de Turmas 
promoverão a especialização de um deles com a competência exclusiva para a conciliação e 
julgamento de dissídios _____________________  (individuais/coletivos). 

 

49. Nos Tribunais Regionais, as decisões, como regra, tomar-se-ão pelo voto da maioria 
_____________________ (simples/absoluta) dos juízes. 

 

50. Os Tribunais Regionais, em sua composição plena, deliberarão com a presença, além do 
Presidente, _____________________ (da metade/da metade e mais um) do número de seus juízes. 

 

51. As Turmas somente poderão deliberar presentes, pelo menos, _____________________ 
(três/dois) dos seus juízes. 

 

52. O Presidente do TRT: 

A) Vota normalmente nas sessões do Pleno. 

B) Vota normalmente nas sessões administrativas, sendo seu voto paritário ao dos demais 
membros. 

C) Somente terá voto de desempate. 

D) Excetuada a hipótese de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato do poder público, 
somente terá voto de desempate. Nas sessões administrativas, o Presidente votará como os demais 
juízes, cabendo-lhe, ainda, o voto de qualidade. 

 

53. No julgamento de recursos contra decisão ou despacho do Presidente, do Vice-Presidente ou 
de Relator, ocorrendo empate: 

A) Prevalecerá a decisão mais favorável ao réu; 

B) Prevalecerá a decisão ou despacho recorrido. 

 

54. No tocante às atribuições da presidência do TRT, assinale a alternativa incorreta: 

A) Presidir às audiências de conciliação nos dissídios coletivos; 
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B) Exercer correição ao menos uma vez por ano, ainda que o Regional haja constituído sua 
própria corregedoria. 

C) Requisitar às autoridades competentes, nos casos de dissídio coletivo, a força necessária, 
sempre que houver ameaça de perturbação da ordem; 

D) Triar recursos interpostos contra as decisões do próprio regional, antes da remessa ao TST; 

E) Expedir ofício requisitório ao chefe do Executivo para o pagamento de precatórios. 

 

ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO: TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E 
DIREITO SUMULAR TRABALHISTA 

 

 

O TST possui os seguintes órgãos colegiados, conforme art. 59 do seu Regimento Interno: 1) Tribunal 
Pleno (TP); 2) Órgão Especial (OE); 3) Seção Especializada em Dissídios Coletivos (SDE); 4) Seção 
Especializada em Dissídios Individuais, que atua de forma plena (SDI) ou dividida em Subseção I e 
Subseção II (BDI1 e SBDI2); E) 8 (oito) Turmas, cujas competências são regulamentadas, 
principalmente, pela Lei 7.701/1988 e pelo Regimento Interno do TST. Agora, acredito que você irá 
penar, mas vai gostar de saber, pois é algo que pouquíssima gente sabe. 

 

55. Proceda à correlação adequada: 

1) Tribunal Pleno A) É o Tribunal funcionando divididamente  

2) Órgão Especial B) É o Tribunal funcionando em sua plenitude. 

 

56. Proceda à correlação adequada: 

ÓRGÃO DO TST COMPOSIÇÃO 

1) Órgão Especial A) composto pelo Presidente, Vice-Presidente do 
Tribunal, o Corregedor-Geral e mais seis Ministros 
(Total: 9 membros) 

2) SDC B) Presidente, Vice-Presidente, Corregedor-Geral e 
mais dezoito Ministros (Total: 21 membros) 

3) SDI C) Presidente, Vice-Presidente, Corregedor-Geral e 
mais onze Ministros, preferencialmente os 
Presidentes de Turma (Total: 14 membros). 
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4) SBDI1 D) Três Ministros (Total: 3 membros) 

5) SBDI2 E) Presidente, Vice-Presidente, Corregedor-Geral, 
os 7 Ministros mais antigos e 7 Ministros eleitos pelo 
Tribunal Pleno (total: 17 membros). 

6) Turmas F) Presidente, Vice-Presidente, Corregedor-Geral da 
Justiça do Trabalho e mais sete Ministros (Total: 10 
membros) 

7) Comissão de Jurisprudência e 
Precedentes Normativos 

G) Três Ministros titulares e um suplente, designados 
pelo Órgão Especial. 

 

Como funciona a designação para as Seções Especializadas [SDC, SDI (SBDI, SBDI2)]? 

  Segundo o art. 60 do RI: “Art. 60. Para a composição dos órgãos judicantes do Tribunal, 
respeitados os critérios de antiguidade e os estabelecidos neste capítulo, os Ministros poderão 
escolher a Seção Especializada e a Turma que desejarem integrar, podendo exercer o direito de 
permuta, salvo os Presidentes de Turma, que, para fazê-lo, deverão previamente renunciar à 
Presidência do Colegiado. Parágrafo único. Cada Ministro comporá apenas uma Seção 
Especializada.” Haverá pelo menos um e no máximo dois integrantes de cada Turma na 
composição da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais. 

  

57. Compreender o “direito sumular” do TST é uma boa forma de memorizar as competências de 
seus órgãos. A jurisprudência cristalizada do TST, atualmente, se revela por meio dos seguintes 
veículos, exceto:  

A) Súmulas (Sum) 

B) Orientações Jurisprudenciais do Tribunal Pleno/Órgão Especial (OJ-TP/OE)  

C) Orientações Jurisprudenciais da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (OJ-
SBDI1) 

D) Orientações Jurisprudenciais Transitórias da Subseção I Especializada em Dissídios 
Individuais (OJT-SBDI1) 

E) Orientações Jurisprudenciais da Subseção II Especializada em Dissídios Individuais (OJ-
SBDI2) 

F) Orientações Jurisprudenciais da Subseção Especializada em Dissídios Coletivos (OJ-SDC) 

G) Precedentes Normativos 

H) Prejulgados 
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Circule a expressão correta: 

58. A tradição sumular da Justiça do Trabalho é _____________________ (mais antiga/mais 
recente) que na Justiça Comum.  

59. Houve um tempo em que a Justiça do Trabalho era vinculada ao Poder Executivo e a 
Consolidação das Leis do Trabalho (que é de 1943), em seu art. 902, par. 1º, deferia ao Tribunal 
Superior do Trabalho a competência para aprovar _____________________ 
(prejulgados/enunciados) de observância obrigatória pelos órgãos trabalhistas, um embrião das 
súmulas vinculantes atualmente editadas pelo STF.  

60. A Constituição de 1946, além de transpor a Justiça do Trabalho para o Poder Judiciário, teria 
“revogado” o par. 1º do art. 902 da CLT, segundo entendeu o STF no processo de Representação 
de Inconstitucionalidade 946/DF. Em 1963, com a alteração do Regimento Interno do Supremo 
Tribunal Federal, foram criadas _____________________ (as súmulas/os enunciados) no direito 
brasileiro, iniciativa creditada ao ministro _____________________ (Victor Nunes Leal/Nuno Leal 
Maia/Victor Mozart Russomano/Câmara Leal). 

61. Em 1982, a Lei 7.033 revogou o art. 902 da CLT e os prejulgados existentes foram 
transformados em _____________________ (enunciados/súmulas).  

62. Em 2005, por força da Resolução 129 do Pleno do TST, os enunciados passaram a se chamar 
_____________________ (prejulgados/súmulas), como já ocorria com a jurisprudência cristalizada 
dos demais tribunais. 

 

63. À luz do Regimento Interno, ligue as colunas (leia o gabarito com calma): 

1) Tribunal Pleno do TST 

 

 

 

2) Comissão de 
Jurisprudência e de 
Precedentes do TST 

 

 

 

 A) Edita Súmulas 

B) Edita Precedentes Normativos 

C) Edita Orientações Jurisprudenciais 

D) Altera, cancela Orientações Jurisprudenciais ou as 
converte em Súmulas 

E) Altera, cancela Súmulas 

F) Altera, cancela Precedentes Normativos 

 

64. À luz da CLT (art. 702, f, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017), ligue as colunas: 
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1) Tribunal Pleno do TST 

 

 

 

2) Comissão de 
Jurisprudência e de 
Precedentes do TST 

 

 

 

 A) Edita Súmulas 

B) Edita Precedentes Normativos 

C) Edita Orientações Jurisprudenciais 

D) Altera, cancela Orientações Jurisprudenciais ou as 
converte em Súmulas 

E) Altera, cancela Súmulas 

F) Altera, cancela Precedentes Normativos 

 

 

65. De acordo com o art. 702, f, da CLT, são requisitos para que o Tribunal Pleno estabeleça ou 
altere súmulas e outros enunciados de jurisprudência uniforme, exceto: 

A) O voto de pelo menos dois terços de seus membros. 

B) Que a mesma matéria já tenha sido decidida de forma idêntica por unanimidade em, no 
mínimo, dois terços das turmas em pelo menos dez sessões diferentes em cada uma delas. 

C) No caso de edição de nova súmula, que a matéria conste, previamente, de orientação 
jurisprudencial. 

 

66. Assinale a alternativa que adequadamente preenche as lacunas do art. 702, f, da CLT: 

 

Art. 702 - Ao Tribunal Pleno compete: f) estabelecer ou alterar súmulas e outros enunciados de 
jurisprudência uniforme, pelo voto de ________ seus membros, caso a mesma matéria já tenha sido 
decidida de forma idêntica por _______ em, no mínimo, ________ das turmas em pelo menos _____ 
sessões diferentes em cada uma delas, podendo, ainda, por maioria _____________ de seus 
membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de sua 
publicação no Diário Oficial;  

A) Todos os – maioria – um terço – cinco - de dois terços 

B) Pelo menos dois terços de – unanimidade – dois terços – dez – absoluta 

C) Pelo menos dois terços de – unanimidade – dois terços – dez – dois terços 

D) Pelo menos três quintos de – dois terços – dois terços – dez – absoluta 

E) Pelo menos três quintos de – dois terços – dois terços – dez – dois terços. 
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67. Assinale a alternativa incorreta: 

A) Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho 
e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos nem 
criar obrigações que não estejam previstas em lei.  

B) As sessões de julgamento sobre estabelecimento ou alteração de súmulas e outros 
enunciados de jurisprudência deverão ser públicas, divulgadas com, no mínimo, trinta dias de 
antecedência. 

C) As sessões de julgamento sobre estabelecimento ou alteração de súmulas e outros 
enunciados de jurisprudência deverão possibilitar a sustentação oral pelo Procurador-Geral do 
Trabalho, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Advogado-Geral da União 
e por confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. 

D) A edição ou alteração de súmulas e outros enunciados de jurisprudência uniforme se dá pelo 
voto de pelo menos dois terços dos membros do Tribunal Pleno do TST, caso a mesma matéria já 
tenha sido decidida de forma idêntica por unanimidade em, no mínimo, dois terços das turmas em 
pelo menos dez sessões diferentes em cada uma delas, podendo, ainda, por maioria de dois terços 
de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a 
partir de sua publicação no Diário Oficial. 

E) O estabelecimento ou a alteração de súmulas e outros enunciados de jurisprudência pelos 
Tribunais Regionais não foram normatizados pela Lei 13.467/2017. 

 

68. Apenas as Turmas do TST julgam Recursos de Revista. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

69. A SBDI1 não julga Recurso Ordinário. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

70. Entre os órgãos do TST, apenas a SBDI2 julga agravos. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

71. Proceda à correlação adequada entre o órgão e uma ou algumas das suas importantes 
competências: 

1) Tribunal Pleno A) Julgar, em caráter de urgência e com preferência 
na pauta, os processos nos quais tenha sido 
estabelecida, na votação, divergência entre as 
Subseções I e II da Seção Especializada em 
Dissídios Individuais, quanto à aplicação de 
dispositivo de lei federal ou da Constituição da 
República. 

2) Órgão Especial B) aprovar, modificar ou revogar, em caráter de 
urgência e com preferência na pauta, Súmula da 
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Jurisprudência predominante em Dissídios 
Individuais e os Precedentes Normativos da Seção 
Especializada em Dissídios Coletivos; 

3) SDC C) Julgar embargos de divergência. 

4) SDI (Plena) D) Julgar recursos ordinários contra decisões dos 
Tribunais Regionais em processos de dissídio 
individual de sua competência originária. 

5) SBDI-1 E) Julgar recurso contra atos do Presidente em 
matéria administrativa. 

6) SBDI-2 F) Julgar embargos infringentes. 

7) Turmas G) Julgar recursos de revista. 

 

72. Segundo o art. 97 da Constituição Federal, somente pelo voto da maioria absoluta dos 
membros poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder 
Público. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

73. Compete ao ___________________________ (Tribunal Pleno/Órgão Especial) decidir sobre 
a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, quando aprovada a 
arguição pelas Seções Especializadas ou Turmas. 

 

    

  A Seção Especializada em Dissídios Coletivos (SBDC) lida com dissídio coletivo, não 
importando sua origem nem a natureza da pretensão. Pensou em SDC, pensou-se em dissídio 
coletivo. Isso posto, considerando-se a Lei 7.701/1988 e o Regimento Interno do TST, 
responda: 

 

74. Será sempre do TST a competência para os dissídios coletivos que extrapolarem a base 
territorial de um ou mais TRT (CLT, art. 702, I, b; Li 7.701/88, art. 2º, I, a). (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

75. Compete ____________________________ (ao Pleno do TST / à SDC) julgar, 
originariamente, dissídio coletivo cuja competência envolva área sob jurisdição de mais de um 
Tribunal Regional. 

 

76. Compete  _________________________ (ao Pleno do TST/à SDC) julgar, originariamente, 
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os  conflitos de competência entre Tribunais Regionais do Trabalho em processos de dissídio 
coletivo. 

 

77. Compete ____________________________ (ao Pleno do TST/à SDC) julgar, 
originariamente,  as ações rescisórias propostas contra sentenças normativas da Seção de Dissídios 
Coletivos. 

 

78. Compete ___________________________ (às Turmas/à SDC) julgar, em última instância, 
os recursos ordinários interpostos contra as decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do 
Trabalho em dissídios coletivos de natureza econômica ou jurídica. 

 

79. Compete __________________________________ (ao Pleno do TST/à SDC) julgar, em 
última instância, os embargos infringentes  interpostos contra decisão não unânime proferida em 
processo de dissídio coletivo de competência originária do TST, salvo se a decisão atacada estiver 
em consonância com precedente jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho ou da Súmula de 
sua jurisprudência predominante. 

 

80. Atenção: Compete _______________________________ (ao Pleno do TST/à SDC) a 
aprovação de Precedente Normativo. 

 

81. Compete à SDC julgar, em última instância, os ______________________________ 
(embargos infringentes/embargos de nulidade/embargos de divergência) interpostos contra decisão 
não unânime proferida em processo de dissídio coletivo de sua competência originária, salvo se a 
decisão atacada estiver em consonância com precedente jurisprudencial do Tribunal Superior do 
Trabalho ou da Súmula de sua jurisprudência predominante.  

82. Os embargos de divergência são recursos de competência da ______________ (SDI/SDC). 

 

83. A figura dos ___________________________________ (embargos infringentes/embargos 
de nulidade/embargos de divergência) deixou de existir. 

 

ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO: SECRETARIA DAS VARAS DO TRABALHO 

84. Marque a expressão correta: 

Cada Vara terá (uma/duas) secretaria(s), sob a direção de funcionário que o Presidente designar, 
para exercer a função de secretário, e que receberá, além dos vencimentos correspondentes ao seu 
padrão, a gratificação de função fixada em lei. 

 

85. O rol de atribuições das secretarias disposto pelo art. 711 da CLT: 

A) É numerus clausus (fechado, taxativo)? 
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B) É numerus apertus (exemplificativo)? 

 

86. Compete a(ao) ________________________ (Qualquer servidor/Secretário/Oficial de 
Justiça) da Vara  tomar por termo as reclamações verbais nos casos de dissídios individuais. 

 

87. Compete a(ao) ________________________ (Qualquer servidor/Secretário/Oficial de 
Justiça) da Vara  secretariar as audiências da Junta, lavrando as respectivas atas. 

 

88. Os serventuários que, sem motivo justificado, não realizarem os atos, dentro dos prazos 
fixados, serão descontados em seus vencimentos, (o valor correspondente a um dia de trabalho/em 
tantos dias quantos os do excesso). 

 

89. Haverá um distribuidor: 

A) Em todas as localidades; 

B) Nas localidades em que existir mais de uma Vara do Trabalho. 

 

90. Nos Juízos de Direito, investidos na administração da Justiça do Trabalho, as atribuições do 
Secretário da vara do Trabalho serão desempenhadas pelos _____________________ 
(escrivães/quem o Juiz de Direito designar). 

 

91. Incumbe aos Oficiais de Justiça e Oficiais de Justiça Avaliadores a realização dos atos 
decorrentes da execução dos julgados das Varas que lhes forem cometidos pelos Juízes. 

A) Esta é uma função privativa exclusiva dos Oficiais de Justiça; 

B) Nas localidades onde houver mais de uma Junta, a atribuição para o cumprimento do ato 
deprecado ao Oficial de Justiça ou Oficial de Justiça Avaliador será transferida a outro Oficial, sempre 
que, após o decurso de 9 (nove) dias, sem razões que o justifiquem, não tiver sido cumprido o ato, 
sem prejuízo das penalidades legais. 

C) O prazo para o oficial de Justiça e o Oficial de Justiça Avaliador cumprir os atos processuais 
será de dez dias. 

 

PENALIDADES 

 

92. Vanderlei é administrador da Celta S/A, uma concessionária do serviço de transporte 
rodoviário municipal de Anápolis, além de ocupar cargo de dirigente do sindicato das empresas de 
ônibus de Anápolis. Visando a conseguir um reajuste no valor de tarifa junto ao Município, incita 
motoristas e cobradores a entrarem em greve por reajuste salarial. O Ministério Público ajuíza ação 
civil pública demonstrando a prática, que acaba enquadrada como lock-out. 
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I. Vanderlei deverá perder o cargo de representação profissional; 

II. Vanderlei ficará suspenso por quatro a dez anos do direito de ser eleito para cargos de 
representação profissional; 

III. A Celta S/A deverá afastar Vanderlei do cargo; 

IV. Se a Celta S/A não afastar Vanderlei, o contrato de concessão caducará; 

V. A Celta S/A é obrigada a pagar os salários devidos aos seus empregados, durante o tempo 
de suspensão do trabalho. 

 

A) Todas estão corretas; 

B) Todas estão incorretas; 

C) Apenas I, III e V estão corretas; 

D) I e II são falsas; 

E) Apenas a V é verdadeira. 

 

93. A CLT contempla multa expressa, sem prejuízo de outras indenizações devidas, ao 
empregador que dispensar seu empregado pelo fato de haver prestado depoimento como 
testemunha em Juízo.   (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

94. Na hipótese da testemunha, sem motivo justificado, recusar-se a depor: 

A) Poderá ser conduzida coercitivamente, mas não há previsão legal de multa adicional; 

B) Não poderá ser conduzida coercitivamente, eis que o instituto da condução coercitiva é 
restrito aos domínios do processo penal; 

C) Apenas poderá ser apenado com multa; 

D) Poderá ser conduzido coercitivamente, sem prejuízo de multa prevista na CLT. 

 

 

Aquele que, salvo força maior, tendo apresentado ao distribuidor reclamação verbal ao distribuidor, 
não se apresentar em  

 

95. __________________ (cinco/dez) dias à secretaria para reduzir a reclamação a termo, 
incorrerá na pena de perda,  

96. ___________________________________________________ (definitiva/pelo prazo de 6 
meses/pelo prazo de doze meses) do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho. 
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97.  A penalidade ao autor da reclamação trabalhista acima mencionada (perda/suspensão do 
direito de repetir ação por seis meses) é chamada de: 

 

A) Prescrição; 

B) Preempção; 

C) Perempção; 

D) Decadência; 

E) Preclusão. 

 

98. Também incorre em perempção processual trabalhista típica (suspensão do direito de repetir 
ação por seis meses): 

A) O autor que der causa, por 3 (três) vezes, a sentença fundada em abandono da causa; 

B) Quando o querelante deixar de comparecer, sem motivo justificado, a qualquer ato do 
processo a que deva estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações 
finais. 

C) O Reclamante que, por duas vezes seguida, der causa ao arquivamento por não comparecer 
à audiência. 

 

99.  As repartições públicas e as associações sindicais são obrigadas a fornecer aos Juízes e 
Tribunais do Trabalho e à Procuradoria da Justiça do Trabalho as informações e os dados 
necessários à instrução e ao julgamento dos feitos submetidos à sua apreciação. (  ) Verdadeiro; (  ) 
Falso. 
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Dia 4 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
  

PARTE I: 
Direito Constitucional: Constitucionalismo, conceito e objeto, origem, 
formação, conteúdo, fontes, métodos de trabalho (prof. Filipe Kinsky) 
 

PARTE II: 

Constituição: tipologia, classificação, concepções, legitimidade, pauta 

normativa e pauta axiológica. A supremacia da Constituição. A força 

normativa da Constituição (profs. Filipe Kinsky & Luiz Fabre) 

 
Início: 
Término: 
Acertos: _____/ 
 

Primeira parte 
Início: 
Término: 
Acertos: _____/40 
 

CONSTITUCIONALISMO 

 

1. Conceitua-se CONSTITUCIONALISMO como uma técnica específica de limitação do poder 
com fins garantísticos. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 
2. A origem do constitucionalismo remonta à antiguidade clássica, ao povo hebreu. É que o 
detentor do poder encontrava limites à sua atuação na nas leis do Senhor. Essa alternativa é 
(verdadeira/ falsa). 
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3. Os atos dos governantes estavam, no Constitucionalismo Antigo, sujeitos a uma espécie de 
controle de constitucionalidade, cujo parâmetro eram os textos sagrados. Tratava-se de um exame 
de compatibilidade bíblica. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 
4. Ainda na Antiguidade, é possível identificar movimentos constitucionais em Atenas e Roma. 
Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 
5. Em _______________ (Atenas/Roma), havia todo um aparato de institutos que permitiam a 
cidadania ativa – o povo tinha grande participação na condução da política.  
6. Em _______________ (Atenas/Roma), institui-se um sistema de freios e contrapesos que 
possibilitava dividir e limitar o poder político. A edição normativa não ficava a cargo de um só órgão, 
sendo que era possível o controle do processo de formação de normas entre os órgãos responsáveis. 
7. No Constitucionalismo Medieval, que teve como marco a Magna Carta, em 1215, que o 
movimento do constitucionalismo ganha destaque, já que o reconhecimento da limitação estatal 
constava de um texto escrito, que primava pela garantia da(o) ____________________ (Liberdade 
e Propriedade/igualdade e Fraternidade). 
8. A Magna Carta tem especial importância por ter fundamentado o que se vem a entender hoje 
por Constituição. Isto é, deixou-se de lado um Constitucionalismo baseado em costumes e religião 
para se ter um texto escrito, que enumerava direitos inarredáveis dos governados. Essa alternativa 
é (verdadeira/ falsa). 
9. O Constitucionalismo Medieval produziu diversos outros documentos marcantes, que 
pretendiam limitar o poder do Estado através da garantia de direitos fundamentais mínimos. Dentre 
estes documentos é possível citar alguns: indique-os com um X: 
(   ) Petition of Rights; 
(   ) Habeas Corpus Act; 
(   ) Bill of Rights; 
(   ) Act of Settlement; 
(   ) Constituição de Weimar; 
(   ) Forais e Cartas de Franquia; 
(   ) Contratos de Colonização. 
10. Identifique os estes principais documentos limitadores do Poder Estatal produzidos durante o 
constitucionalismo medieval, preenchendo as lacunas: 

Habeas 

Corpus Act 

Act of 

Settlement 

Petition of 

Rights 

Bill of 

Rights 

Contratos de 

Colonização 

Forais ou Cartas 

de Franquia 

 

_________________________________: Em 1628, veda que o rei crie impostos, convoque o 
exército ou prenda pessoas sem o prévio consentimento do parlamento; 

 

_________________________________: Em 1679, busca proteger a população contra prisões 
arbitrárias determinadas pelos reis. 

 

_________________________________: Em 1689, consagra a soberania do parlamento sobre os 
poderes reais, além de trazer avanços quanto à liberdade individual e à propriedade privada.  

 

_________________________________: Em 1701, garante algumas prerrogativas aos membros do 
judiciário, na tentativa de evitar eventuais pressões externas. 
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_________________________________: Eram documentos que conferiam aos Burgos autonomia 
em relação aos Feudos cujas terras ocupavam. Os Burgos conquistavam, através destes 
documentos, autonomia política e administrativa. 

 

_________________________________: Tratavam-se de contratos firmados entre colonizadores e 
colonizados – notadamente entre os ingleses e os norte-americanos –, que conferiam uma certa 
autonomia política aos novos ocupantes da américa para se autogerirem. 

 

11. No Constitucionalismo Moderno, tem forte influência de filósofos da doutrina dos Contratos 
Sociais. Dentre eles destacam-se John Locke, Montesquieu, Rousseau e Kant. Essa alternativa é 
(verdadeira/ falsa). 
12. O movimento do Constitucionalismo Moderno surge como uma forma de manter vivo o 
Absolutismo, mas mantendo resguardados os direitos dos súditos, que não mais poderiam ser 
relegados aos desmandos do monarca. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 
13. O Constitucionalismo Moderno tem como eventos que demarcam sua sobreposição 
cronológica em relação ao Constitucionalismo Medieval com os movimentos constitucionais no(a) 
__________________________ (França e Estados Unidos/México e Alemanha). 
14. A Declaration of Rights do Estado da Virginia é considerada a primeira declaração moderna 
de direitos; Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 
15. A Revolta do Chá, importante movimento na concretização da independência 
_____________________ (Americana/Francesa/Mexicana/Alemã), influenciou drasticamente na 
formação do princípio do No Taxation Without Representation. 
16. Em ____________________________ (1787/1788/1789/1790) nasce a primeira Constituição 
Moderna, a Constituição do(a) _____________________ (Estados Unidos/França). 
17. Em ___________________ (1787/1788/1789/1790), na França, é editada a Declaração dos 
Homens e dos Cidadãos, que dá um contorno bastante preciso ao constitucionalismo moderno, ao 
declarar que “Any society in which no provision is made for guaranteeing rights or for the separation 
of powers, has no Constitution.” Ou seja, numa sociedade em que não há previsão de garantias de 
direitos ou de separação de poderes, não há uma Constituição. 
18. A constituição é documento que possui natureza política e que, na concepção original do 
século XVIII, deveria, necessariamente, acolher a teoria da separação de poderes e declarar os 
direitos dos cidadãos frente ao Estado. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 
19. O constitucionalismo moderno surgiu no século XVIII, trazendo novos conceitos e práticas 
constitucionais, como a separação de poderes, os direitos individuais e a supremacia constitucional. 
Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 
20. O Neoconstitucionalismo é movimento constitucional situado cronologicamente no pós-
primeira guerra mundial. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 
21. O Neoconstitucionalismo é um movimento que toma forma em contraposição ao 
Constitucionalismo em vigor até o fim da 2ª Guerra Mundial. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 
22. O Neoconstitucionalismo toma forma quando se escancara que a desvinculação da ética e da 
moral com relação ao Direito dá margem a subversão da própria finalidade do Direito: A justiça. No 
Tribunal de Nuremberg, os Nazistas, em sua defesa, alegaram o estrito cumprimento da lei e da 
própria Constituição Alemã, que autorizava todos os episódios ligados ao holocausto. Chegou-se à 
conclusão, neste momento, de que o Direito não mais poderia ser visto como um fim em si mesmo. 
Afinal, se o fosse, os nazistas não teriam cometido qualquer ilícito, já que todos seus atos seriam 
juridicamente válidos. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 
23. Há, com o Neoconstitucionalismo, um resgate dos valores kantianos, reintegrando a moral ao 
direito. A partir desta retomada kantiana, passa-se a enxergar o Direito como um meio para um fim 
outro, qual seja, a Dignidade da Pessoa Humana. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 
24. A fim de garantir a prevalência da Dignidade da Pessoa Humana, fez-se necessário trazer a 
Constituição da periferia do ordenamento jurídico, do campo das meras intenções, para o centro de 
todo o universo normativo. Só seriam válidos os atos compatíveis com os valores inscritos na 
Constituição, que agora tem força normativa. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 
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25. No Neoconstitucionalismo preconiza-se a abertura da hermenêutica constitucional aos 
influxos da moralidade crítica. Caracteriza-se, ainda, pela mudança de paradigma de Estado 
Legislativo de Direito para Estado Constitucional de Direito, em que a Constituição passa a ocupar o 
centro de todo o sistema jurídico. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 
26. Para o Neoconstitucionalismo, todas as disposições constitucionais são normas jurídicas, e a 
Constituição, além de estar em posição formalmente superior sobre o restante da ordem jurídica, 
determina a compreensão e interpretação de todos os ramos do Direito. Essa alternativa é 
(verdadeira/ falsa). 
27. Sob o novo paradigma do pós-positivismo, o Estado Constitucional dá espaço ao Estado 
Legislativo, sendo suas características nevrálgicas a Carga Valorativa da Constituição, o 
reconhecimento da sua força normativa, o centralismo constitucional e o estabelecimento mínimo de 
direitos inerentes a dignidade da pessoa humana. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 
28. O professor Dirley da Cunha Júnior chama atenção para dois importantes movimentos 
neoconstitucionais: o Patriotismo Constitucional e o Transconstitucionalismo. Identifique-os abaixo: 
1º) ___________________________: Trata-se de um movimento que busca o reconhecimento 
de um constitucionalismo intercultural. Foi difundido por Jürgen Habermas, nos anos 80. A ideia é 
superar o problema do nacionalismo étnico, que por muito tempo acabou opondo grupos de 
diferentes culturas. Pretende-se modificar o epicentro do sentimento de pertencimento, que até então 
girava em torno do nacionalismo, para a Constituição, que deve ser aberta e incentivar a interação 
cultural. 
2º) ___________________________: Os maiores problemas relacionados ao constitucionalismo 
– a busca pela efetivação dos direitos humanos e a limitação dos poderes estatais – devem ser 
discutidos e tratados em âmbito internacional, dada sua importância. “O Direito Constitucional, 
portanto, afasta-se de sua base originária, que sempre foi o Estado, para se dedicar às ‘questões 
transconstitucionais’.” Busca-se conferir tratamento harmonioso aos problemas que assolam todos 
os Estados. 
29. A fim de revisar as quatro principais fases do Constitucionalismo, identifique-as, ligando-as as 
suas principais características: 

i.Constitucionalismo Antigo  

a) Tem como principal característica 

o reconhecimento do movimento 

constitucional em um texto escrito. Prima 

pelas garantias individuais, notadamente o 

direito à liberdade e à propriedade. 

ii.Constitucionalismo Medieval 
 

b) Surge através das reflexões sobre 

os impactos da desvinculação do direito e 

a moral. Busca tornar o direito novamente 

um instrumento da justiça, e não um fim 

em si mesmo, impossibilitando sua 

utilização para legitimar ofensas à 

dignidade da pessoa humana. Com ele o 

Estado Legislativo cede espaço ao Estado 

Constitucional, com a primazia e 

centralidade da Constituição sobre todas 

as outras normas. 

iii.Constitucionalismo Moderno 
 

c) Desenvolve-se principalmente em 

Roma e na Grécia. Em roma, dado o 

sistema de freios e contrapesos que 

dividia e limitava o poder estatal; na 

Grécia em razão da limitação Estatal pelo 

exercício da democracia direta. 
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iv.Neoconstitucionalismo 
 

d) Inspira-se na doutrina do contrato 

social iluminista. Tem como principais 

marcos as revoluções Francesa e 

Americana, ambas de índole liberal. Este 

movimento constitucional prima pela 

organização do Estado, a garantia de 

direitos mínimos e a limitação dos 

poderes. 

 

30. Se fala, ainda, em Constitucionalismo do Futuro. Trata-se de um Constitucionalismo que está 
por vir, que deve ser idealizado. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 
31. O Constitucionalismo do Futuro é idealizado por ______________________ (José Roberto 
Dromi/Karl Lowenstein). 
32. O propositor do Constitucionalismo do futuro elenca como suas características, as seguintes 
(Marque com um V as características corretamente conceituadas, e com um F as que contenham 
equívoco na conceituação): 

(   ) Verdade: O texto constitucional deve ser ligado à realidade por um elo de verdade, de forma que 
as normas programáticas possam ser de fato postas em prática, possam ser alcançadas. Busca-se 
uma diminuição da distância entre o ser e o dever ser. 

(   ) Solidariedade: A solidariedade deve continuar presente nas constituições, assim como já se faz 
presente desde que se puseram em evidência os direitos de 1ª dimensão. 

(   ) Consenso Democrático: A democracia não deve ser explorada de forma exclusiva pela maioria. 
As minorias devem ter espaço. 

(   ) Continuidade: O Constitucionalismo do Futuro deve vedar o avanço reacionário, mantendo vivos 
os direitos historicamente conquistados e buscar a concretização de tantos outros. 

(   ) Participação Popular: A ideia aqui é fazer com que a população, cada vez mais, se torne 
politicamente ativa, se torne cada vez mais participativa, que possa ela mesma conduzir os rumos 
do Estado. 

(   ) Integração: O constitucionalismo do futuro deverá buscar uma integração entre nações, entre 
diferentes povos. 

(   ) Universalidade: O que se busca aqui é a efetividade da dignidade da pessoa humana em todas 
as suas facetas, com ênfase à isonomia. Os direitos devem ser atribuídos à população de forma 
igualitária, sem que reste excluído qualquer um, por qualquer motivo que seja. 

33. Também se fala no Constitucionalismo Termidoriano, Evolutivo ou Whig. Em síntese, este 
movimento constitucional preza pela evolução constante mas moderada do complexo jurídico. Ele 
nasce como crítica ao rompimento drástico e sangrento do ordenamento jurídico, social e político 
Francês durante a Revolução Francesa. Trata-se de meio reacionário e estabilizador das rupturas 
institucionais. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 
34. O Constitucionalismo whig (ou termidoriano) defende mudanças constitucionais bruscas ou 
revolucionárias. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 

 

CONCEITO DE CONSTITUIÇÃO 
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35. A “Constituição” pode ser conceituada sob diversos prismas. Ligue as colunas abaixo, de forma 
a correlacionar cada um dos três principais sentidos de constituição aos seus conceitos. 

(I) Sentido Sociológico 

 a) O precursor deste sentido de Constituição foi Carl 

Schmitt, tendo exposto suas ideias na obra “Teoria da 

Constituição”. Aqui, ao conceituar constituição, pouco 

importa se há ou não um paralelismo entre o texto 

constitucional e a realidade. A constituição seria uma 

decisão política fundamental, o que significa que o 

papel da constituição é definir politicamente o Estado, 

se preocupando em tratar de assuntos como a 

Separação de Poderes, a Organização do Estado, e 

os direitos fundamentais que merecerão respeito. 

 

(II) Sentido Político 

 b) Sentido que fora impulsionado por Ferdinand 

Lassale, através da obra “O que é uma 

Constituição?”, que sugeria que a constituição seria 

a soma dos fatores reais de poder. A tese de Lassale 

enfatizava a chamada identidade reflexa, que, 

pormenorizadamente, quer dizer que a constituição real 

– e não a de papel – é um reflexo da sociedade que se 

presta a regular, devendo se atentar as especificidades 

dessa determinada sociedade. Ou seja, não é, a 

constituição, um fim em si mesma. Só alçará o status de 

constituição aquela que realmente refletir os anseios, 

necessidades, isto é, que for um espelho da própria 

sociedade. O diploma que se disser constitucional, mas 

não se prestar a refletir a realidade, não passará de uma 

folha de papel. 

 

(III) Sentido Jurídico 

 c) Para Hans Kelsen, a constituição é a norma jurídica 

que se encontra no mais alto grau hierárquico. O 

complexo normativo é formado por uma infinidade de 

normas, mas, algumas delas se situariam em um 

patamar mais elevado que todas as demais, no topo, 

isoladas, intocáveis pelo restante. Essas normas 

formam, para Kelsen, a Constituição. Abaixo delas, há 

uma gama muito mais extensa de leis e, finalmente, 

abaixo das leis, há uma imensidão, ainda maior, de 

dispositivos que buscam regulamentar as leis. 

Pormenorizando, numa ótica normativista, Kelsen 

enxergava a constituição como a norma pura, suprema 
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e positivada que constituía o fundamento de validade 

de todo ordenamento jurídico. 

Sua obra mais conhecida é “Teoria pura do Direito”. 

 

 

36. Ainda sobre o estudo dos conceitos de Constituição, julgue os itens abaixo como verdadeiros 
ou falsos. 
i) Se a constituição é, para o Sentido Político, o que organiza fundamentalmente o Estado, tudo 
o que não o faz, não merece alcançar o patamar constitucional, mesmo que esteja presente no texto 
da carta maior. Carl Schmitt chama essas normas que “erroneamente” foram alocadas no texto da 
constituição, sem ter conteúdo constitucional, de “leis constitucionais”. (Verdadeiro/Falso) 
ii) O conceito de Constituição dado por Carl Schmitt é o que caracteriza a Constituição em 
Sentido Material, no estudo das classificações das constituições de acordo com o seu Conteúdo. 
(Verdadeiro/Falso) 
iii) Konrad Hesse apontou que o Sentido Sociológico de Constituição seria um conceito 
incompleto. Para ele, Lassale teria se esquecido que não só a Constituição reflete a Sociedade, mas 
que a Sociedade também poderia se transformar num reflexo da Constituição. Ou seja, de tão forte 
que é, a constituição teria o poder de modificar as práticas sociais, não podendo seu papel ser 
relegado ao mero reflexo do que a sociedade seria em determinado momento. A Constituição teria 
força normativa. (Verdadeiro/Falso) 
 
37. Observe o desenho abaixo, e depois assinale a alternativa como sendo verdadeira ou falsa. 

Para se entender a ideia da extração de validade de uma 
norma inferior de uma norma superior, basta observar o 
desenho da pirâmide ao lado e imaginar que uma norma 
qualquer, para chegar ao nível da pirâmide a que pertence, 
deverá ingressar pelo topo do desenho e se deslocar até a 
camada a que pertence, sendo que cada uma das outras 
camadas percorridas representará um filtro de validade. Ou 
seja, a norma só conseguirá chegar e permanecer 
validamente no espaço que lhe é destinado se conseguir 
passar pelo filtro de validade constitucional que as normas 
que lhe são superiores hierarquicamente lhe impõe. 
(Verdadeiro/Falso) 

 

 

38. “Ta bom, Kelsen. Mas de onde é, então, que a Norma Constitucional, que está lá em cima, retira 
sua validade?”. Hans Kelsen, para responder a essa pergunta, arguiu que é possível encontrar 
normas em dois diferentes planos. Encarnando Kelsen, identifique qual é cada plano, ligando as 
colunas: 

(I) Plano Jurídico-

Positivo 
 

a) É a Constituição hipotética de Kelsen. É norma 

suposta, de onde a Constituição posta retira seu 

fundamento existencial. Este plano hipotético de 

Kelsen é composto por uma Norma Fundamental 

Hipotética, que contém um único comando: 

Constituição

Espécies Normativas 
Primárias

Espécies Normativas 
Secundárias
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“Obedeça a norma posta.” Dessa forma, 

conseguiu-se legitimar a validade, de forma um 

pouco forçada, é bem verdade, das normas 

constitucionais. 

(II) Plano Lógico-Jurídico  

b) É a Constituição posta. É a constituição 

positivada. 

 

 

39. Há, ainda, o chamado “Sentido Culturalista de Constituição”. Este sentido é uma espécie 
de junção de todos os até aqui apresentados. São reconhecidos os valores trazidos tanto pelo sentido 
sociológico, quanto o político e o jurídico. Exatamente por isso, diz-se que o sentido Culturalista de 
Constituição resulta na chamada Constituição Total. Identifique, no conceito de José Horácio 
Meirelles Teixeira, as influências de cada um dos outros pensadores, responsáveis pelos conceitos 
e críticas até aqui estudados, preenchendo as lacunas com seus nomes. 

 

Hans Kelsen Carl Schmitt Ferdinand Lassale Konrad Hesse 

 

A Constituição Total “apresenta, na sua complexidade intrínseca, aspectos econômicos, sociológicos, 
jurídicos e filosóficos, a fim de abranger o seu conceito em uma perspectiva unitária. [...] Assim, são 
essas constituições um conjunto de normas fundamentais, condicionadas pela cultura total – 
(_____________) –, e ao mesmo tempo condicionantes desta – (_____________) –, emanadas da 
vontade existencial da unidade política – (_____________) –, e reguladoras da existência – 
(_____________) –, estrutura e fins do Estado e do modo de exercício e limites do poder político.” 

 

40. Sobre o chamado “Sentido Aberto de Constituição”, julgue as afirmativas abaixo e, depois, 
identifique a opção correta. 
i) A Constituição Aberta, proposta por Peter Häberle, tem como ideia fundamental o combate 
a monopolização da interpretação constitucional. Os conceitos indeterminados, as EC’s, a 
mutação constitucional, tudo o que envolva a modificação constitucional deve ter por parâmetro a 
própria sociedade, que deve participar cada vez de forma mais ativa do processo hermenêutico 
constitucional. O que se busca com a constituição aberta é diminuir a distância entre o Texto e a 
Sociedade, distância essa que, se fomentada, trava o próprio desenvolvimento da constituição. 
ii) A observância da Constituição sob o prisma aberto é o que permite o fenômeno da mutação 
constitucional, a fim de que seja dado ao texto uma interpretação mais compatível com o momento 
atual em que vive a sociedade – o que fica muito bem clarificado na Constituição Norte-Americana, 
que sobrevive de mutações há séculos –. 
iii) O ordenamento jurídico brasileiro tenta dar a abertura constitucional exigida por Häberle, 
mesmo que de modo tímido. Exemplo disso é a previsão do Amicus Curiae, que em geral não é um 
jurista, mas um membro da sociedade com interesse e conhecimento no tema discutido. 
iv) A despeito do que preconiza Häberle, o Novo Código de Processo Civil de 2015 acabou por 
regredir, no que diz respeito a abertura da Constituição, já que não previu os institutos da Audiência 
Pública e do Amicus Curiae. 
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Estão corretas apenas as alternativas: 

a) I e II; 
b) I, II e III; 
c) I, e III; 
d) II, III, e IV; 
e) II e III. 

 

2ª parte 
Início: 
Término: 
Acertos: _____/20 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS CONSTITUIÇÕES 

Ligue as colunas, a fim de conectar a classificação da constituição e o seu significado. 

• Obs.: Além das classificações, em si, atente-se também para o objeto da classificação – quais 
as classificações pertinentes “à origem”; “à mutabilidade”, etc. 
 

1. Quanto à origem, as constituições podem se classificar em: 

(i) Constituições 

Outorgadas 
 (a) São fruto de debate, nascem da vontade popular. 

(ii) Constituições 

Promulgadas 
 

(b) São constituições impostas de forma unilateral por um 

agente revolucionário ou golpista. 

(iii) Constituições 

Cesaristas, Bonapartistas 

ou Plebiscitárias 

 

(c) Ela nasce de um pacto entre duas forças políticas opostas; 

um pacto entre detentores do Poder Constituinte. Nasce de 

um acordo. O exemplo mais marcante é o de John Lackland, 

mais conhecido por aqui como João sem-terra. 

(iv) Constituições 

Pactuadas 
 

(d) São aquelas que não nascem da vontade popular, mas só 

entram em vigor depois de uma demonstração de aceitação 

pelo povo. São escritas pelos governantes e submetidas a um 

plebiscito, para que o povo as aprove. 
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• Obs.: Alguns autores entendem que na origem, ou seja, 

na sua elaboração, ela não passa de uma constituição 

outorgada, não sendo o plebiscito uma característica 

importante para essa determinada classificação. 

 

 

 

2) Quanto à mutabilidade, flexibilidade, estabilidade ou alterabilidade, as Constituições se classificam 
em: 

(i) Constituições Imutáveis, 

Permanentes, Graníticas ou 

Intocáveis 

 

(a) Nesse tipo de Constituição, não há um 

procedimento mais dificultoso e solene para 

transformá-la, em comparação às leis. Há uma 

igualdade de tratamento, um processo de mudança 

de igual dificuldade. 

(ii) Constituições Superrígidas  

(b) É aquela que possuí uma parte mutável e uma 

parte imutável. Uma parte minoritária da doutrina 

adota esta como sendo a classificação pertinente a 

nossa Constituição atual. 

(iii) Constituições Rígidas  

(c) São Constituições que tem uma parte de seus 

dispositivos abarcados pela rigidez – ou seja, que 

necessitam de processo mais dificultoso de 

alterabilidade, em contraponto as leis –, e uma 

outra parte flexível – de estabilidade tão frágil 

quanto a das leis infraconstitucionais. 

(iv) Constituições Semirrígidas ou 

Semiflexíveis 
 (d) São aquelas que não podem ser alteradas. 

(v) Constituições Flexíveis  

(e) São aquelas nas quais a superioridade 

hierárquica constitucional se demonstra, inclusive, 

pela dificuldade mais elevada de se modificar a 

Constituição do que a de se modificar os 

dispositivos não constitucionais. Assim se classifica 

a CR/88, caso o examinador não indique a 

existência da classificação “superrígida”. 

(vi) Constituições Fixas ou 

Silenciosas 
 

(f) É a Constituição que é, apenas por um período 

transitório, flexível, e depois passa a vigorar como 

rígida. Exemplo: Constituição de Baden, de 1947; 
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Carta Irlandesa, de 1937 (durante os três primeiros 

anos de vigência). 

• Obs.: Note que, apesar de podermos sustentar 

que a finalidade seria parecida, esta espécie de 

constituição não se confunde de maneira 

alguma com a possibilidade trazida pela CR/88 

de Revisão Constitucional. 

 

(vii) Constituições Transitoriamente 

Flexíveis 
 

(g) É aquela apontada pela Doutrina como uma 

Constituição que só pode ser alterada pelo mesmo 

Poder Originário que a criou. Sofre algumas 

críticas. É que o PCO (Poder Constituinte 

Originário) é ilimitado do ponto de vista jurídico. 

Logo, ela não passa de uma Constituição Imutável 

– já que não pode ser alterada pelo Poder 

Constituinte Derivado –, apesar da Doutrina dizer 

que se diferenciam porque a fixa pode ser alterada 

– pelo PCO – e a imutável não. Exemplos: 

Constituição da Sardenha de 1848 e Carta 

Espanhola de 1876. 

 

3. Quanto ao Conteúdo, as constituições podem ser classificadas como: 

(i) Constituições Formais 

 (a) É aquela em que o fundamental para se definir o status da 

norma não é seu conteúdo, mas o processo legislativo que 

envolveu sua incorporação ao complexo jurídico-positivo. São, 

portanto, aquelas que, mesmo contendo normas que não 

versem sobre aspectos considerados constitucionalmente 

relevantes, elevam-nas ao patamar constitucional. 

 

(ii) Constituições 

Materias 

 (b) São aquelas constituições que tem como critério de 

abrangência não o processo legislativo, mas o próprio 

conteúdo da norma. Classificam-se assim aquelas 

Constituições que tratam apenas das Decisões Políticas 

Fundamentais – Organização do Estado, Organização dos 

Poderes e Direitos e Garantias Fundamentais – 

independentemente de onde estejam formalizadas. Exemplo: 

Se a Constituição brasileira adotasse esta classificação, o 

Código Eleitoral, por exemplo, seria considerado norma 

constitucional. 
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• Obs.: Essa classificação não te lembrou ninguém? Carl 

Schmitt curtiu isso. 

 

4. Quanto à forma, as classificações são:  

(i) Constituições Escritas 

ou Instrumentais 
 

(a) Não se amontoam em um documento único. São 

compostas por documentos, jurisprudência, costumes, e 

normas dispersas, inclusive, no tempo. 

(ii) Constituições Não-

Escritas, Costumeiras ou 

Consuetudinárias 

 
(b) São aquelas constituições informadas em um único 

documento. 

 

 

5. Quanto a função, as constituições podem ser: 

(i) Constituições Garantia 

 (a) Não se bastam com as diretrizes básicas do Estado. 

Lançam mão de ideários políticos, econômicos e sociais. 

São constituições mais tendentes as ideias que 

acompanham o Estado Social de Direito. 

(ii) Constituições 

Programáticas 

 (b) Se limitam a tratar das estruturas de Poder do Estado, de 

sua organização, remetem aos modelos individualistas, tem 

cunho liberal. 

 

6. Quanto à essência das Constituições, Lowenstein, buscou classifica-las de acordo com a 
“observância realista das normas constitucionais por governantes e governados”, ou seja, o que ele 
buscou foi analisar a correspondência entre o texto constitucional e a realidade, principalmente 
no que toca a limitação do poder estatal pela Constituição. Ele levantou a existência de Constituições 
nos seguintes moldes: 

(i) Constituições 

Normativas 

 (a) São as que logram ser efetivamente cumpridas por todos 

os interessados, limitando, efetivamente, o Poder dominante. 

Analogicamente, é uma roupagem que veste extremamente 

bem o corpo do Estado. Além de serem adequadas à 

realidade, são efetivamente cumpridas. Lowestein as 

descreve assim: "o processo de poder está de tal forma 

disciplinado que as relações políticas e os agentes do poder 
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subordinam-se às determinações do seu conteúdo e do seu 

controle procedimental.” 

 

(ii) Constituições 

Nominais 

 (b) É a formalização do poder por aquele que o detém. 

Buscam tão somente afirmar a manutenção do poder nas 

mãos de quem o tem. São, analogicamente, roupas 

apertadas, que oprimem o corpo do Estado que lhe veste. 

Exemplo: Carta de 1969. 

 

(iii) Constituições 

Semânticas 

 (c) São as Constituições que possuem normas que ainda 

não podem ser realmente aplicadas. “A situação real não 

permite a transformação das normas constitucionais em 

realidade política”, mas enfatiza-se que “se pode esperar 

que, com o tempo, normas que até agora somete possuam 

validez nominal tornem-se normativas”. São aquelas 

constituições que, como roupas, estariam largas demais, 

sobrando, não se ajustando perfeitamente ao corpo do 

Estado. O Estado, aqui, seria pequeno demais, pouco 

desenvolvido demais para conseguir se assentar 

perfeitamente à roupa. “Contêm disposições de limitação e 

controle de dominação política, sem ressonância na 

sistemática de processo real de poder, e com insuficiente 

concretização constitucional.” – Pedro Lenza. 

 

 

7. Quanto à extensão, as constituições são classificadas em: 

(i) Constituições 

Sintéticas, Concisas, 

Breves, Sumárias, 

Sucintas ou Básicas 

 (a) Não se limitam ao núcleo de informações consideradas 

como constitucionalmente essenciais. Se estendem para 

outras áreas; tratam de mais assuntos do que deveria. O 

exemplo mais claro – apesar de batido – é o do artigo 242 

§2º da CR/88, que aponta que o Colégio Pedro II lá no Rio 

de Janeiro deve ser mantido na órbita Federal. Vê lá se isso 

tem relevância para estar na constituição, né? 

(ii) Constituições 

Analíticas, Prolixas, 

Amplas, Largas, Longas, 

Volumosas, Inchadas 

 (b) Trazem em seu bojo apenas aquele núcleo mínimo de 

normas essenciais ao constitucionalismo. Não se estendem 

muito e, justamente por isso, tendem a ser mais estáveis, 

tendem a ter uma menor necessidade de serem substituídas. 
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8. Quanto ao modo de elaboração: 

(i) Constituições 

Dogmáticas 

 (a) É aquela constituição que é formada de uma só vez, 

representando a realidade atual de determinada sociedade. 

É pautada em dogmas – conjuntos de princípios tidos como 

verdadeiros por determinada sociedade –, e não em 

costumes históricos. 

(ii) Constituições 

Históricas 

 (b) São aquelas constituições formadas ao longo do tempo. 

Têm raízes históricas, evoluem conforme o passar dos anos. 

 

9. Quanto à Ideologia:  

(i) Constituições 

Ortodoxas 

 (a) São aquelas aquela Constituições permeadas por 

ideologia única, forte e determinada, que não dá espaço para 

outras ideologias. 

(ii) Constituições 

Ecléticas 

 (b) São as constituições plúrimas, multifacetadas, que abrem 

espaço para diferentes visões, diferentes ideologias. 

Canotilho aponta que paira sobre elas um caráter 

compromissório, porque trazem consigo um compromisso de 

harmonizar todas as ideologias que entrarão em choque 

dentro daquele Estado. 

 

10. Quanto à Sistemática: 

(i) Constituições 

Reduzidas ou Unitárias 

 (a) São Constituições que se encontram espalhadas em 

vários documentos. Não se limitam a um só texto, mas a 

diversos espalhados. 

(ii) Constituições Variadas 

 (b) É formada por um único documento. Ou seja, não existem 

vários documentos, de forma esparsa, com força de 

Constituição. 

 

 

11. Quanto ao Sistema, as classificações são divididas em: 
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(i) Constituições 

Principiológicas 

 (a) Nessas Constituições há um menor caráter 

principiológico e uma maior preocupação com as regras. 

(ii) Constituições 

Preceituais 

 (b) São aquelas Constituições nas quais há um caráter 

principiológico mais acentuado. Há uma grande 

preocupação em utilizar os Princípios como norteadores, 

como bases axiológicas para fundamentar o ordenamento. 

 

12. Quanto à origem de sua decretação, as constituições podem ser: 

(i) Constituições 

Heterônomas 

 (a) São assim classificadas aquelas Constituições que não 

foram produzidas pelo próprio Estado que terá o seu 

ordenamento jurídico inaugurado. Ela é entregue ao Estado 

que regerá por um outro Estado alienígena. 

(ii) Constituições 

Autônomas 

 (b) São exatamente as Constituições produzidas pelo próprio 

Estado aos quais serão aplicadas. 

 

 

13. Manoel Gonçalves Ferreira Filho propõe, ainda, a seguinte classificação: 

(i) Constituições Garantia 

 (a) São aquelas Constituições que buscam dirigir o futuro do 

Estado através do norteamento das atividades dos Poderes. 

Basicamente, são Constituições que contam com normas 

programáticas em seu bojo. 

(ii) Constituições Balanço 

 (b) Só foram adotadas até onde se sabe, na antiga União 

Soviética. O modelo Socialista exigia um balanço do avanço 

socialista nos países que adotassem este regime, a fim de 

calibrar o regime, e esse balanço era feito através das 

próprias constituições.  

 

(iii) Constituições 

Dirigente 

 (c) São Constituições que põem em destaque aquele papel 

inicial do constitucionalismo, qual seja, de limitação do poder 

estatal através da garantia de Direitos de 1ª Geração. 
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14. As Constituições brasileiras de 1891, 1934, 1946 e 1988 foram todas _______________ 
(outorgadas/promulgadas). Já as Cartas de 1824, 1937, 1967 e 1969 são consideradas 
_______________ (outorgadas/promulgadas). 

 

15. Analise a validade dos itens abaixo, e depois marque a opção correta: 

I) A Constituição Rígida dispensa cláusulas pétreas; 

II) As constituições tidas como dogmáticas são também, necessariamente, escritas. 

III) A CR/88 é apontada pela Doutrina como Unitária porque ela nasceu, efetivamente, como 
unitária. Contudo, diversas emendas constitucionais não tiveram seu texto integralmente inserido 
na Constituição, sendo que são textos constitucionais fora da própria constituição. Além disso, 
também colocam em xeque esta classificação os tratados sobre direitos humanos aprovados pelo 
mesmo rito de Emendas Constitucionais. 

Estão corretas apenas as alternativas: 

a) I e II; 

b) I, II e III; 

c) I; 

d) III; 

e) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

16. “Provavelmente, a decisão política que conduziu à promulgação da constituição, ou desse tipo 
de constituição, foi prematura. A esperança, contudo, persiste, dada a boa vontade dos detentores 
e destinatários do poder, de que tarde ou cedo a realidade do processo do poder corresponderá ao 
modelo estabelecido na constituição.” 

O trecho acima, retirado da obra de um importante constitucionalista do século XX, corresponde à 
descrição de uma constituição ____________ (normativa/nominal/semântica). 

 

17. O Texto Constitucional decorrente dos trabalhos realizados por órgão constituinte 
democraticamente eleito, que sistematiza as ideias e os princípios fundamentais da teoria política e 
do direito prevalente em determinado momento histórico é denominado, quanto ao modo de sua 
elaboração, de _________________ (flexível/rígido/semirrígido/dogmático/outorgado). 

 

18. As Constituições que se apresentam em textos esparsos, fragmentadas em vários instrumentos 
normativos, são chamadas de _________________ 
(balanço/heterônomas/semirrígidas/inorgânicas/formais). 
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19. Considere os seguintes elementos característicos de determinadas classificações, e indique que 
classificações são essas: 

a) Formaliza a existente situação do poder político, atuando como instrumento de estabilização 
voltado a perpetuar nele seus detentores de fato, que dominam o aparato coercitivo do Estado. 
___________________. 

b) Apresenta incompatibilidade com a ideia de bloco de constitucionalidade. ___________________. 

c) Não apresenta mecanismos efetivos de controle de constitucionalidade das leis. 
___________________. 

 

20. A Constituição do império de _____ foi considerada __________________ 
(imutável/superrígida/rígida/semirrígida/flexível), porque apenas as matérias propriamente 
constitucionais − e assim apontadas pelo texto constitucional − exigiam modificação com as 
formalidades inerentes à rigidez constitucional, ficando as demais matérias ao alcance da lei comum. 
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Dia 5 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Interpretação de texto II (prof. Luiz Fabre) 

 

Início: 
Término: 
Acertos: _____/07 

 
 
 

Leia o texto abaixo e responda às questões 1 a 07: 

“Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em 
primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo 
nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método: a primeira é que eu não sou 
propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço; a segunda 
é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não 
a pôs no intróito, mas no cabo: diferença radical entre este livro e o Pentateuco.” (Machado de Assis, 
in Memórias Póstumas de Brás Cubas) 

 

1. Pode-se afirmar, com base nas idéias do autor-personagem, que se trata: 

A) de um texto jornalístico 

B) de um texto religioso 

C) de um texto científico 

D) de um texto autobiográfico 

E) de um texto teatral 

 

1.  Para o autor-personagem, é menos comum: 

A) começar um livro por seu nascimento. 

B) não começar um livro por seu nascimento, nem por sua morte. 

C) começar um livro por sua morte. 

D) não começar um livro por sua morte. 

E) começar um livro ao mesmo tempo pelo nascimento e pela morte. 

 

2. Deduz-se do texto que o autor-personagem: 

A) está morrendo. 
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B) já morreu. 

C) não quer morrer. 

D) não vai morrer. 

E) renasceu. 

 

3. A semelhança entre o autor e Moisés é que ambos: 

A) escreveram livros. 

B) se preocupam com a vida e a morte. 

C) não foram compreendidos. 

D) valorizam a morte. 

E) falam sobre suas mortes. 

 

4. A diferença capital entre o autor e Moisés é que: 

A) o autor fala da morte; Moisés, da vida. 

B) o livro do autor é de memórias; o de Moisés, religioso. 

C) o autor começa pelo nascimento; Moisés, pela morte. 

D) Moisés começa pelo nascimento; o autor, pela morte. 

E) o livro do autor é mais novo e galante do que o de Moisés. 

 

5.  Deduz-se pelo texto que o Pentateuco: 

A) não fala da morte de Moisés. 

B) foi lido pelo autor do texto. 

C) foi escrito por Moisés. 

D) só fala da vida de Moisés. 

E) serviu de modelo ao autor do texto. 

 

6.  Dizendo-se um defunto autor, o autor destaca seu (sua): 

A) conformismo diante da morte 

B) tristeza por se sentir morto 

C) resistência diante dos obstáculos trazidos pela nova situação 

D) otimismo quanto ao futuro literário 

E) atividade apesar de estar morto. 

 
 
 

 
PARABÉNS!! PARA SE ATRAVESSAR O BOJADOR É PRECISO IR MUITO ALÉM DA DOR! 
EXCELENTE INÍCIO. EXCELENTE FINAL DE SEMANA! 
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DIA 6 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 

Introdução ao Direito Processual Civil: Teoria geral do processo. Conceito 
de processo. Instrumentalidade do processo. Princípios do Processo. 
(prof. Luiz Fabre) 

 

 

Início: 
Término: 
Acertos: _____/125 

 
 

 

CONCEITO DE PROCESSO 

1. Jurisdição é: 

A) Poder-Dever estatal de resolução e pacificação de conflitos por meio de atuação estatal 
substitutiva com definitividade. 

B) Função estatal de aplicar o direito, criando normas aplicáveis às partes de uma relação 
processual. 

C) Todas as alternativas acima. 

 

2. Processo é: 

A) Método de criação de normas jurídicas; 

B) Ato jurídico complexo, isso é, procedimento; 

C) Relação jurídica tridimensional envolvendo partes e magistrado, podendo levar até mesmo à 
perda de bens ou privação de liberdade; 

D) Um amálgama de todos os aspectos acima. 

 

A HISTÓRIA DO PROCESSO: DA FASE IMANENTISTA AO PROCESSO INSTRUMENTAL 
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3.  Ubi Societas Ibi Jus significa: 

A) Onde houver uma sociedade, haverá direito; 

B) Não existe direito sem ação; 

C) Dai a cada um o que é seu. 

 

4. A partir dos gregos, inicia-se uma criação mais consolidada da ciência processual. Na 
civilização helênica, teremos as leis de Drácon (anos 630 aC), as leis de Solon (anos 600 aC) e, 
mesmo, a Retórica, de Aristóteles (anos 340 aC), consagrando princípios com, exceto: 

A) Abertura da jurisdição a micro e macrolesões; 

B) Oralidade; 

C) Dispositivo; 

D) Persuasão racional; 

E) Contraditório. 

 

5. Assinale a alternativa incorreta: 

A) O Direito Romano, caracterizado pela enunciação ampla de direitos e de ações, conheceu grande 
evolução do direito processual, ali surgindo a noção da distinção entre direito e ação, isto é, entre 
direito material e direito processual. 

B) Na fase ordo uidiciorum privatorum, o processo romano era integrado por uma etapa judicial em 
que ocorria a aceitação da ação e uma etapa arbitral privada, em que ocorria a decisão. 

C)  A fase da extraordinário cognitio é caracterizada pela transferência da atividade jurisdicional a 
juízes e funcionários oficiais e por um processo caracterizado por fases similares às atuais (inicial, 
citação, defesa, decisões interlocutórias, instrução, sentença e recursos). 

D) Chamamos de Equity a técnica de decisão aplicada na Inglaterra pelo Tribunal da Chancelaria, 
em paralelo ao direito comum aplicado pelos Tribunais Reais de Justiça. Para se contingenciar 
eventuais arbítrios da jurisdição de Equity e para manter a integridade do sistema da commun law, 
surge a vinculação dos chanceleres aos precedentes. 

E) O Código de Processo Civil de 2015, a entrar em vigor em 18/03/2015, não enumera a 
possibilidade jurídica do pedido como condição da ação, além de não prever o rito sumário. 

 

6. Assinale a alternativa incorreta: 

A) Savigny é citado como jurista da tradição imanentista do processo. 

B) A partir de Muther x Windscheid consagra-se a fase autonomista da teoria da ação. 

C) Büllow teorizou os pressupostos processuais e a noção de processo como uma relação jurídica 
de direito público entre Judiciário e partes. 
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D) Sob influência de Giuseppe Chiovenda, o CPC 2015 fortalece a noção de atividade jurisdicional 
como a função de atuação da vontade concreta da lei. 

E) Liebman é jurista da teoria eclética da ação, tendo exercido grande influência sobre o Código 
Buzaid. 

 

7. No século XX, uma dupla de juristas idealizou que a concretização de direitos passaria pela 
valorização do poder judiciário através da função social do processo, teorizando-se três ondas de 
reformas do processo necessárias a tal mister. Trata-se de: 

A) Windscheid e Muther; 

B) Cappelletti e Garth. 

 

8. Cappelletti e Garth anseiam acesso a uma Justiça efetiva e a eliminação do fenômeno social 
da litigiosidade contida. Na célebre obra “Acesso à justiça”, dividiram em três ondas os principais 
movimentos renovatórios do acesso à justiça. Relacione-as: 

 

1 - 1ª Onda A) É a onda de criação de mecanismos de amplitude do acesso jurisdicional 
às macrolesões, através de institutos como o processo coletivo, a ação 
popular, a ação civil pública. 

2 - 2ª Onda B) É a onda de criação de mecanismos de amplitude do acesso jurisdicional 
às microlesões, através de institutos como assistência judiciária (Lei 
1.060/50), Juizados Especiais, procedimento sumário, defensorias públicas. 

3 - 3ª Onda C) É a onda em que se reconhecem mecanismos de concretização do direito 
pela Jurisdição. Teremos aqui a tutela antecipada, a tutela inibitória, a tutela 
de evidência. 

 

PRINCÍPIOS DO PROCESSO 

Princípio do devido processo legal 

 

9. Segundo o art. 5º, LIV, da Constituição, “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens 
sem o devido processo legal”. O inquérito civil, instrumento de investigação privativo do Ministério 
Público, imediatamente, _____________ (tem / não tem) o condão de levar ninguém à prisão ou de 
acarretar perda de bens. Logo, o inquérito civil possui natureza jurídica de ____________________ 
(processo / mero procedimento), a ele _________________________ (se aplicando / não se 
aplicando) o princípio do processo legal em sua plenitude. 
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10. Credita-se ao Édito de Conrado II (decreto feudal alemão de 1037) a ideia de que mesmo o 
imperador está submetido às leis do império. Este decreto inspirou a Magna Carta inglesa, de 
_______________ (1215 / 1776), apontado por muitos como o marco do surgimento do devido 
processo legal, quando barões ingleses impuseram limites ao poder do rei João Sem Terra. 

 

11. O princípio do devido processo legal é considerado princípio ____________________ 
(fundante / secundário) do direito processual, dele decorrendo princípios como o contraditório e a 
ampla defesa, o tratamento paritário às partes do processo, da proibição da prova ilícita, da 
publicidade, do juiz natural, da motivação das decisões, da duração razoável do processo, da 
inafastabilidade jurisdicional, etc. Tais princípios são concretizações do devido processo legal e 
compõem seu conteúdo mínimo. 

 

12. A doutrina chama de devido processo legal ___________________ (formal / substancial) ou 
procedimental o princípio segundo o qual o processo se realiza através de garantias processuais 
legais, como o contraditório, o juiz natural, duração razoável, etc. 

 

13. A doutrina chama de devido processo legal ___________________ (formal / substancial) a 
ideia de razoabilidade desenvolvida nos EUA. Processo devido não é apenas aqueles que são 
observadas as exigências formais, mas, ainda, aquele que gera decisões jurídicas substancialmente 
devidas, justas. 

 

14. No Brasil, quando se fala em devido processo legal substancial, ora está-se referindo ao 
processo, propriamente dito, ora à decisão. Trata-se do processo e das decisões que observam o 
sobreprincípio da ______________________ (confiança / proporcionalidade) e da razoabilidade. 
Fala-se, então, em devido processo legal substantivo, substancial ou proporcional. 

 

15. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem 
comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 
_________________________ (e observando / não observando) a proporcionalidade, a 
razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. 

 

16. O princípio do devido processo legal ____________________ (aplica-se / não se aplica) a 
relações jurídicas privadas, ante a chamada eficácia _________________ (horizontal / vertical) dos 
direitos fundamentais. 

 

17. Por exemplo, dispõe o art. 57 do Código Civil: “A exclusão do associado só é admissível 
havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que _____________________ (assegure 
/ não assegure) direito de defesa e de recurso, nos termos previstos no estatuto”.   

 

18. Portanto, mesmo no âmbito das relações privadas, ____________ (é / não é) lícito restringir 
qualquer direito sem observância do devido processo legal. 
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Princípio da dignidade da pessoa humana 

 

19. CPC, art. 8º: “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 
exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 
observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. 
Conforme estudamos em Direitos Humanos, a dignidade da pessoa humana é, atualmente, o vértice 
do ordenamento jurídico. Isso _______________ (sempre / nem sempre) foi assim. 

 

20. CPC, art. 12: “Os juízes e os tribunais atenderão, ________________________ 
(obrigatoriamente / preferencialmente), à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou 
acórdão”. O §2º estabelece exceções a este preceito. Com base no art. 8º, a fim de se resguardar a 
dignidade da pessoa humana, seria possível dar-se preferência, sobre a ordem cronológica, ao 
julgamento de um caso de grave violação da dignidade da pessoa humana. 

 

21. Outro exemplo de promoção do princípio da dignidade consta do art. 1.048 do CPC: 

Art. 1.048.  Terão prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, os procedimentos 
judiciais: 

I - em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos ou portadora de doença grave, assim compreendida qualquer das 
enumeradas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988; 

II - regulados pela Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente). 

§ 1o A pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando prova de sua condição, deverá 
requerê-lo à autoridade judiciária competente para decidir o feito, que determinará ao cartório 
do juízo as providências a serem cumpridas. 

§ 2o Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria que evidencie o regime 
de tramitação prioritária. 

§ 3o Concedida a prioridade, essa ________________ (cessará / não cessará) com a morte 
do beneficiado, ____________________ (estendendo-se / não se estendendo) em favor do 
cônjuge supérstite ou do companheiro em união estável. 

§ 4o A tramitação prioritária ___________________ (depende / independe) de deferimento 
pelo órgão jurisdicional e deverá ser imediatamente concedida diante da prova da condição 
de beneficiário. 

 

22. Se a pessoa possuir doença grave, porém não constante do rol do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, 
com base no princípio da dignidade da pessoa humana o juiz __________________ (poderá / não 
poderá) conceder excepcionalmente a prioridade. 
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23. A consideração da dignidade da pessoa humana como princípio processual ______________ 
(contribui / não contribui) para a humanização do processo, para um processo atento a problemas 
reais, menos abstrato. Mas deve ser aplicado como princípio que é, isso é, como uma norma que 
não se apresenta nem pronta nem acabada quanto ao seu alcance e conteúdo, não podendo 
deflagrar intuicionismo e insegurança jurídica. 

 

24. Qual hipótese abaixo descreve incorretamente um dos corolários do princípio processual da 
dignidade da pessoa humana? 

 

A) Direito da pessoa com deficiência auditiva de se comunicar em audiência por meio da Língua 
Brasileira dos Sinais (CPC, art. 162, III). 

B) A liberdade e autorresponsabilidade conferida as partes para, versando o processo sobre 
direitos que admitam autocomposição, estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às 
especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres 
processuais, antes ou durante o processo (CPC, art. 190). 

C) Direito das pessoas com deficiência à acessibilidade aos meios eletrônicos de comunicação 
processual. 

D) Direito do réu ao silêncio no processo civil (“nemo tenetur se detegere”) quanto a fatos que 
puderem importar-lhe prejuízo na causa (CPC, art. 388). 

E) Proibição de pergunta vexatória à testemunha (CPC, art. 459, §2º). 

 

25. Embora não conste do rol de bens impenhoráveis, com base no princípio da dignidade da 
pessoa humana _________________ (seria / não seria) possível considerar impenhoráveis bens 
como jazigos ocupados, próteses, cão-guia. 

 

Princípio da legalidade 

26. Previsto no art. 8º do CPC, o princípio da legalidade pode funcionar como norma de decisão 
ou como norma processual. Como norma __________________ (de decisão / processual), observá-
lo significa aplicar o devido processo legal em sua dimensão formal. Como norma 
__________________ (de decisão / processual),significa que o juiz deve decidir os casos em 
conformidade com o Direito. Entende-se, atualmente, que não se trata apenas de decidir conforme a 
lei, mas conforme o direito como um todo. 

 

27. À luz do CPC 1973, quando se falava em legalidade, pensava-se apenas em observância à 
lei. O CPC 2015, sutilmente, alterou diversos dispositivos, empregando fórmulas que remetem ao 
ordenamento como um todo, e não apenas à lei em sentido formal. Assinale a alternativa que 
descreve inadequadamente uma dessas situações de troca de “lei” por outra expressão: 

 

A) CPC, art. 18: “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando 
autorizado pelo ordenamento jurídico”. Ao tratar da substituição, o CPC 2015 menciona 
“ordenamento jurídico” ao invés de, tão somente, “lei”. 
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B) CPC, art. 140. “O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do 
ordenamento jurídico”. Trata-se do princípio da congruência. 

C) CPC, art. 178: “O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir 
como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos 
processos que envolvam: (...)”. Trata-se da atuação do Ministério Público como órgão 
interveniente, como “custos juris”, como fiscal do ordenamento. Antigamente, dizia-se “custos 
legis”. O rol de hipóteses de intervenção do art. 178 é meramente exemplificativo. 

D) CPC, art. 966, V: “A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida 
quando  violar manifestamente norma jurídica”. Aqui, houve uma redação ampliativa das 
hipóteses de cabimento da ação rescisória, pois o CPC 1973 mencionava violação manifesta 
da “lei”. 

 

28. Essas colocações permitem afirmar que o CPC 2015 aderiu ao positivismo  
__________________________ (dogmático / garantista). 

 

29. Legalidade __________________ (significa / não significa) legalismo. Legalismo é uma 
distorção do princípio da legalidade, é um arraigamento da interpretação apenas à literalidade da lei. 
Por outro lado, busca-se coibir a decisão lastreada apenas em direito natural ou direito criado 
isoladamente pelo juiz (o chamado direito alternativo). 

 

Princípio do contraditório (e proibição de decisão-surpresa) 

 

30. CF, art. 5º, LV: “aos litigantes, em processo ___________________________________ 
(judicial / judicial ou administrativo), e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e 
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. 

 

31. O princípio do contraditório garante às partes a participação no processo e a possibilidade de 
influir na decisão. A primeira é uma garantia __________________ (formal / material); a segunda, 
uma garantia __________________ (formal / material). 

 

32. CPC, art. 772, III: “O juiz pode, ___________________________________________ 
(apenas na fase de execução / em qualquer momento do processo) advertir o executado de que seu 
procedimento constitui ato atentatório à dignidade da justiça”. O dispositivo acima determina que 
antes de se punir o executado por ato atentatório à dignidade da Justiça, seja ele advertido, até para 
poder se justificar. 

 

33. CPC, art. 77, §1º: “Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas 
mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da 
justiça”. Ao expedir a ordem de mandado para o cumprimento da diligência, o juiz deve dar ciência 
do risco da conduta temerária, que poderá incorrer em multa de até ________ (2% / 20%) sobre o 
valor da causa. 
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34. Segundo o art. 9º do CPC, “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja 
previamente ouvida”. Este princípio não é absoluto, havendo situações em que o contraditório será 
postecipado, postergado. Entre as hipóteses abaixo, não é situação de aplicação postecipada do 
princípio do contraditório:  

A)  tutela provisória de urgência; 

B) Tutela de evidência quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas 
documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 
vinculante; 

C) Tutela de evidência quando se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental 
adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto 
custodiado, sob cominação de multa; 

D) Tutela de evidência quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos 
fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida 
razoável ou quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 
protelatório da parte; 

E) Na ação monitória, quanto ao deferimento de expedição de mandado de pagamento, entre 
de coisa ou execução de obrigação de fazer ou de não fazer, quando evidente o direito do 
autor. 

 

35. O art. 9º do CPC, evidentemente, impõe a audiência da parte para que a decisão seja 
proferida contra ela. A respeito desse assunto, assinale a alternativa incorreta: 

A) O indeferimento da petição inicial (CPC, art. 330) não demanda prévia citação do réu; 

B) O julgamento de improcedência liminar do pedido (CPC, art. 332) demanda prévia citação do 
réu; 

C) Não há necessidade de ouvir-se o embargado se o acolhimento dos embargos de declaração 
não implicar modificação da decisão embargada (CPC, art. 1.023, §2º). 

 

 

36. Sobre a prescrição e a decadência: 

A) O juiz jamais poderá reconhece-las de ofício; 

B) Apenas a decadência poderá ser declarada de ofício; 

C) O juiz jamais poderá reconhece-las de ofício sem antes dar às partes a oportunidade de se 
manifestar; 

D) O juiz jamais poderá reconhece-las de ofício sem antes dar às partes a oportunidade de se 
manifestar, exceto em se tratando de decisão de improcedência liminar do pedido. 
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37. CPC, art. 10: O juiz não pode decidir, em ______________________ (grau algum / primeiro 
grau) de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes 
oportunidade de se manifestar, __________________________ (ainda que / a menos que) se trate 
de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 

 

 

38. CPC, art. 493: Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou 
extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício 
ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Se constatar de ofício o fato novo, o 
juiz ___________________ (ouvirá / não precisará ouvir) as partes sobre ele antes de decidir. 

 

39. CPC, Art. 933.  Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida 
ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados 
no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de _____________ 
dias. 

 

40. Os dispositivos acima consagram o princípio da vedação à decisão surpresa. Uma coisa é o 
juiz poder agir de ofício, outra coisa é o juiz decidir sem ouvir as partes a respeito. O princípio da 
proibição da decisão surpresa aplica-se: 

 

A) Apenas a questões fáticas, isso é, fatos que o juiz vier a conhecer ex officio; 

B) Apenas a questões jurídicas, por exemplo, se uma parte maneja um argumento novo em 
razões finais, não poderia o juiz acatá-lo sem haver oportunizado à parte contrária prévia 
manifestação; 

C) Tanto a questões fáticas como jurídicas. 

 

Princípio da ampla defesa 

41. Podemos dizer que a ampla defesa corresponde ao aspecto __________________ (formal / 
substancial) do princípio do contraditório.  

 

Princípio da publicidade 

 

42. Processo devido é o processo garantido por publicidade. Conforme art. 5º, LX, da CF:  “a lei 
__________ (não / só) poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da 
intimidade ou o interesse social o exigirem”. 

 

43. CF, art. 93, IX: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em 
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determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, 
______________________ (ainda que / em casos nos quais) a preservação do direito à intimidade 
do interessado no sigilo ______________________ (prejudique / não prejudique) o interesse público 
à informação. 

 

44. CF, art. 93, X: as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, 
sendo as disciplinares tomadas pelo voto _______________________________________ (de dois 
terços / da maioria simples / da maioria absoluta) de seus membros. 

 

45. O princípio da publicidade ____________ (está / não está) expressamente positivado no art. 
8º do CPC. 

 

46. CPC, art. 11:  Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 
fundamentadas todas as decisões, sob pena de _______________ (anulabilidade / nulidade). 
Parágrafo único: Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das 
partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público. 

 

47. A publicidade visa a proteger as partes contra juízos arbitrários e secretos, e permitir o 
controle da opinião pública sobre o exercício da atividade jurisdicional. A publicidade possui duas 
dimensões: ____________________ (externa / interna), que é a publicidade para as partes, bem 
ampla; e _________________ (externa / interna), que é para terceiros e poderá ser restringida em 
alguns casos.  

 

48. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos, 
exceto: 

 

A) Das varas de família; 

B) em que o exija o interesse público ou social; 

C) que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, 
filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; 

D) em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; 

E)  que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a 
confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. 

 

49. CPC, art. 189, §1º. O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de 
justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito ___________________________________ (às 
partes / às partes e aos seus procuradores. 
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50. Nos processos que trabitam em segredo de justiça, terceiros não poderão  requerer ao juiz 
certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou 
separação. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

51. Lei 9.307/1996, art. 2º, §3º: A arbitragem que envolva a administração pública será 
__________________________ (de direito ou de queidade / sempre de direito) e 
_______________________ (respeitará / não respeitará) o princípio da publicidade.  

 

52. O art. 190 do CPC autoriza a celebração de negócios jurídicos processuais atípicos. 
Predomina a ____________________ (admissibilidade / inadmissibilidade) do pacto de sigilo 
processual, um segredo de justiça de origem negocial. 

 

53. CPC, art. 927, §5º: Os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os por 
questão jurídica decidida e divulgando-os, _________________________ (necessariamente / 
preferencialmente), na rede mundial de computadores. 

 

54. Leia as assertivas e assinale a alternativa correta, à luz do art. 979 do CPC: 

 

I - A instauração e o julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas serão sucedidos 
da mais ampla e específica divulgação e publicidade, por meio de registro eletrônico no Conselho 
Nacional de Justiça. 

 

II - Os tribunais manterão banco eletrônico de dados atualizados com informações específicas sobre 
questões de direito submetidas ao incidente, comunicando-o imediatamente ao Conselho Nacional 
de Justiça para inclusão no cadastro. 

 

III -  Para possibilitar a identificação dos processos abrangidos pela decisão do incidente, o registro 
eletrônico das teses jurídicas constantes do cadastro conterá, no mínimo, os fundamentos 
determinantes da decisão e os dispositivos normativos a ela relacionados. 

 

IV – As regras acima não se aplicam ao julgamento de recursos repetitivos nem da repercussão geral 
em recurso extraordinário. 

 

A) Todas são verdadeiras; 

B) Apenas I é falsa; 

C) Apenas II e IV são falsas; 

D) Apenas III e IV são falsas; 

http://www.metodogestalt.com.br/


129 
 

www.metodogestalt.com.br.  Proibida a circulação  Analista TRT vol. I – Exercícios 

E) Apenas IV é falsa. 

 

 

55. Lei 11.419/2006 (Processo Judicial Eletrônico), art. 11, §6º: Os documentos digitalizados 
juntados em processo eletrônico __________________________ (estarão / somente estarão) 
disponíveis para acesso por meio da rede externa para suas respectivas partes processuais e para 
o Ministério Público, respeitado o disposto em lei para as situações de sigilo e de segredo de justiça. 

 

56. A publicidade nos processos eletrônicos é detalhada pela Resolução nº 121/2010, com 
redação alterada pela Resoluão 143/2011, do Conselho Nacional de Justiça. A respeito do assunto, 
assinale a alternativa correta: 

A) A consulta a dados básicos dos processos judiciais será disponibilizada na internet a toda e 
qualquer pessoa, independentemente de prévio cadastramento ou demonstração de 
interesse, inclusive quanto a processos que tramitem em sigilo ou segredo de Justiça. 

 

B) Considera-se dados básicos do processo, de livre acesso, o número, classe e assuntos do 
processo; o nome das partes e de seus advogados; movimentação processual; inteiro teor 
das decisões, sentenças, votos, acórdãos, petições e documentos que as instruem. 

 

C) O advogado cadastrado e habilitado nos autos, as partes cadastradas e o membro do 
Ministério Público cadastrado terão acesso a todo o conteúdo do processo eletrônico. 

 

D) Os sistemas devem possibilitar que advogados, procuradores e membros do Ministério 
Público cadastrados, mas não vinculados a processo previamente identificado, acessem 
automaticamente todos os atos e documentos processuais armazenados em meio eletrônico, 
desde que demonstrado interesse, para fins, apenas, de registro, inclusive nos casos de 
processos em sigilo ou segredo de justiça. 

 

E) A disponibilização de consultas às bases de decisões judiciais não impedirá a busca pelo 
nome das partes. 

 

Princípio da duração razoável do processo 

 

57. O princípio da duração razoável do processo __________ (é / não é) direito humano. 

 

58. O princípio da duração razoável do processo __________ (é / não é) direito fundamental. 
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59. CF, art. 5º, LXXVIII -  a todos, no âmbito ______________________________ (judicial / 
judicial e administrativo), são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam 
a celeridade de sua tramitação. 

 

60. Segundo o art. 4º do CPC, as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução 
integral do mérito, _____________________ (incluída / não incluída) a atividade satisfativa. 

 

61. CPC, art. 139, II: “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 
____________________________ (não sendo de sua responsabilidade / incumbindo-lhe) velar pela 
duração razoável do processo”. 

 

62. Lei 9.504/1997, art. 97-A (Direito Processual Eleitoral): Nos termos do inciso LXXVIII do art. 
5o da Constituição Federal, considera-se duração razoável do processo que possa resultar em perda 
de mandato eletivo o período máximo de _______________ (um / dois) ano(s), contado da sua 
apresentação à Justiça Eleitoral. A duração do processo abrange a tramitação em todas as instâncias 
da Justiça Eleitoral.  

 

63. Assinale a alternativa que descreve incorretamente um dos instrumentos de concretização do 
princípio da duração razoável do processo: 

 

A) Qualquer parte, o Ministério Público ou a Defensoria Pública poderá representar ao 
corregedor do tribunal ou ao Conselho Nacional de Justiça contra juiz ou relator que 
injustificadamente exceder os prazos previstos em lei, regulamento ou regimento interno 
(CPC, art. 235). 

 

B)  O juiz responderá, civil e diretamente, por perdas e danos quando recusar, omitir ou retardar, 
sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte (CPC, 
art. 143). 

 

C) A hipótese prevista na alternativa acima somente será verificada depois que a parte 
requerer ao juiz que determine a providência e o requerimento não for apreciado no prazo 
de 10 (dez) dias (CPC, art. 143, parágrafo único). 

 

D) Não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além do 
prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão (CF, 
art. 93, II, e). 

 

E) O proferimento da sentença além do prazo estabelecido privará o juiz da inclusão em lista 
de merecimento para promoção, durante 2 (dois) anos, e acarretará a perda, para efeito de 
promoção por antigüidade, de tantos dias quantos forem os do retardamento, salvo motivo 
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justo, declinado nos autos e comprovado perante o órgão disciplinar competente (Lei 
4.717/1965 – Lei da Ação Popular – art. 7º, parágrafo único). 

 

Princípio da igualdade processual (paridade de armas) 

 

64. CF, Art. 5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos ______________________________________ (estrangeiros / estrangeiros 
residentes no País) a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade. 

 

65. CPC, art. 7º: ________________ (É / Não é) assegurada às partes paridade de tratamento 
em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos 
deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. 

 

66. Segundo Didier, a igualdade processual deve observar quatro aspectos. Assinale a alternativa 
que descreve incorretamente um desses aspectos: 

 

A) Imparcialidade do juiz, isso é, equidistância em relação às partes; 

B) Igualdade no aceso à justiça, sem discriminação de gênero, orientação sexual, raça, 
nacionalidade, etc; 

C) Redução de desigualdades que dificultem o acesso à justiça, como a financeira, a geográfica, 
a de comunicações, não se aplicando a gratuidade da justiça a pessoas jurídicas, contudo; 

D) Igualdade no acesso às informações necessárias ao exercício do contraditório. 

 

67. CPC, art. 72: O juiz nomeará curador especial ao incapaz, se não tiver representante legal ou 
se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade; bem como ao réu 
preso revel, e ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído 
advogado.  A curatela especial será exercida pela(o) _________________________________ 
(Defensoria Pública / Ministério Público), nos termos da lei. 

 

68.  CPC, art. 53, III, e: É competente o foro do lugar de _________________________ (escolha 
/ residência) do idoso, para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto. 

 

69. CPC, art. 178: É ____________________________ (facultativa / obrigatória) a intimação do 
Ministério Público nos casos que envolvam interesse de incapaz. 
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70. CPC, art. 247: A citação _______________________ (poderá / não poderá) ser feita pelo 
correio quando o citando for incapaz. 

 

71. CPC, art. 1.048: Terão prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, os 
procedimentos judiciais em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior 
a _____________ anos ou portadora de doença grave, assim compreendida qualquer das 
enumeradas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988. 

 

Princípio da eficiência 

 

72. CF, art. 37: Art. 37. A administração pública direta e indireta 
_____________________________________ (dos Poderes Excutivos / de qualquer dos Poderes) 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

 

73. O princípio da eficiência ___________ (está / não está) positivado no art. 8º do CPC.  

 

74. O princípio da eficiência é uma atualização do princípio da economia processual. A respeito 
do princípio da eficiência, leia as assertivas abaixo e assinale a alternativa que apresenta a correta 
sequência de enunciados Verdadeiros (V) e Falsos (F): 

 

I – CPC, art. 497, parágrafo único: Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, 
a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é necessária a demonstração da 
ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. 

 

II – CPC, art. 536, §1º:  Para o cumprimento de sentenç que reconheça a exigibilidade de obrigação 
de fazer ou de não fazer, o juiz poderá determinar, exclusivamente, a imposição de multa, a busca e 
apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade 
nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. 

 

III – CPC, art. 191: De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos 
atos processuais, quando for o caso, dispensando-se a intimação das partes para a prática de ato 
processual ou a realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário. 

 

A) V – V – F; 

B) F – V – V; 

C) F – F – V; 
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D) F – F – F; 

E) V – F – F. 

 

Princípio da boa-fé processual 

 

75. CPC, art. 5º: _______________________________________ (A parte / Aquele que de 
qualquer forma participa do processo) deve comportar-se de acordo com a boa-fé.  

 

76. CPC, art. 77, §2º: A multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça é de 
________________________________________________. 

 

77. CPC, art. 81: De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, 
que deverá ser superior a ___________ por cento e inferior a ___________ por cento do valor 
corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os 
honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. 

 

78. O abuso no exercício do direito de recorrer caracteriza ______________________ (ato 
atentatório à dignidade da justiça / litigância de má fé). 

 

79. CPC, art. 143: O juiz responderá, civil e ______________________, por perdas e danos 
quando no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude. 

 

80. CPC, art. 258: A parte que requerer a citação por edital, alegando dolosamente a ocorrência 
das circunstâncias autorizadoras para sua realização, incorrerá em multa de _____________ vezes 
o salário-mínimo. 

 

81. CPC, art. 276: Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação 
desta ____________________ (pode / não pode) ser requerida pela parte que lhe deu causa. 

 

82. CPC, art. 311, I: A tutela de ___________________ (evidência / urgência) será concedida, 
independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, 
quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da 
parte. 

 

83. CPC, art. 322, §2º: § 2o A interpretação do pedido considerará ________________________ 
__________________________________________ (o pedido especificamente manejado / o 
conjunto da postulação) e observará o princípio da boa-fé. 

http://www.metodogestalt.com.br/


134 
 

www.metodogestalt.com.br.  Proibida a circulação  Analista TRT vol. I – Exercícios 

 

84. CPC, art. 489, §3º: A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos 
os seus elementos e em conformidade com o princípio da _______________ (boa-fé / lealdade). 

 

85. CPC, art. 805: Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz 
mandará que se faça pelo modo ______________________________________________ (mais 
eficiente para o exequente / menos gravoso para o executado). Ao executado que alegar ser a 
medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob 
pena de manutenção dos atos executivos já determinados. 

 

86. CPC, art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão __________________ 
(poderá / não poderá) recorrer. 

 

Princípio da adequação, adaptabilidade, flexibilidade ou elasticidade (legal, jurisdicional e 
negocial) do pocesso 

87. Quando o Estado positiva o princípio do devido processo legal, está a proibir a justiça de mão 
própria, assumindo para si, em contrapartida, o ônus de prestar uma tutela adequada. As regras 
processuais devem ser adequadas àquilo que servirão de meio de tutela. Didier enxerga três 
dimensões para o princípio da adequação. Proceda à correlação: 

 

1-Adequação legislativa A) O procedimento é adequado pelas próprias 
partes. 

2- Adequação judicial B) O juiz, no caso concreto, adaptará o 
procedimento às peculiaridades da causa. 

3- Adequação negocial C) Dá-se em abstrato, cabendo ao legislador 
conceber regras processuais adequadas. 

 

 

88. Segundo Galeno Lacerda, a adequação do processo apresenta-se sob três aspectos: 
subjetivo, objetivo e teleológico. Adequação subjetiva significa que o processo deve ser adquado aos 
sujeitos que participam do processo. A respeito das regras de adequação subjetiva, assinale a 
alternativa incorreta: 

A) O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da 
ordem jurídica nos processos que envolvam interesse de incapaz (CPC, art. 178, II). 

B) No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, 
serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por 
edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver 
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pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Procuradoria do respectivo ente 
federado (CPC, art. 554, §1º). 

C)  O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início 
a partir de sua intimação pessoal (CPC, Art. 180). 

D) A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e 
fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações 
processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal (CPC, art. 183). 

E) A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações 
processuais, prazo este que se inicia com a intimação pessoal do defensor público (CPC, art. 
186). 

 

89. A adequação ________________________ (objetiva / subjetiva / teleológica) do 
procedimento faz-se de acordo com os objetivos a que ele visa alcançar, adaptando-se aos objetivos 
preponderantes de cada caso. Por exemplo, o processo do trabalho é adaptado à assimetria que 
preside a relação jurídica entre empregador e empregado. 

 

90. A adequação ________________________ (objetiva / subjetiva / teleológica) consiste na 
adaptação da tutela à natureza do direito litigioso, cuja relevância impõe uma tutela diferenciada. A 
adequação objetiva ocorre através de institutos como, por exemplo, a criação do procedimento 
especial do mandado de segurança, da ação monitória, da tutela de urgência, da tutela de evidência, 
etc. 

 

91. Assinale a alternativa incorreta: 

A)  O juiz dirigirá o processo, incumbindo-lhe dilatar os prazos processuais e alterar a ordem 
de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a 
conferir maior efetividade à tutela do direito (CPC, art. 139, VI). 

B)  Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou 
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da 
prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá 
dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído (CPC, art. 373, 
§1º). 

C) Na ação rescisória, o prazo para a contestação é variável. O relator ordenará a citação do 
réu, designando-lhe prazo nunca inferior a 15 (quinze) dias nem superior a 30 (trinta) dias 
para, querendo, apresentar resposta, ao fim do qual, com ou sem contestação, observar-
se-á, no que couber, o procedimento comum (CPC, art. 970). 

D) Nos procedimentos de jurisdição voluntária, o juiz é obrigado a observar o critério da 
legalidade estrita (CPC, art. 723). 

 

 

Princípio da cooperação 
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92. CPC, art. 6º: Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, 
em tempo razoável, __________________________ (decisão / decisão de mérito) justa e efetiva. 

 

93. Assinale a alternativa incorreta: 

A) Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz 
suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício (CPC, 
art. 76). 

B) O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 
que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 
determinará que o autor, no prazo de 10 (dez) dias, a emende ou a complete, indicando 
com precisão o que deve ser corrigido ou completado (CPC, art. 321). 

C) Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz 
designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, 
oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer 
suas alegações (CPC, art. 357, §3º). Trata-se do chamado saneamento compartilhado. 

D) No recurso extraordinário e no recurso especial, o Supremo Tribunal Federal ou o Superior 
Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou 
determinar sua correção, desde que não o repute grave (CPC, art. 1.029, §3º). 

 

 

Princípio do respeito ao autorregramento da vontade no processo 

 

94. CPC, art. 3º, §2º: O Estado promoverá, __________________________ (sempre / sempre 
que possível), a solução consensual dos conflitos. 

 

95. CPC, art. 3º, §3º: A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 
conflitos deverão ser estimulados por _________________________________________________ 
________________________________________________ (juízes / juízes, advogados, defensores 
públicos e membros do Ministério Público), inclusive no curso do processo judicial. 

 

96. Considerando-se o art. 63 do CPC, assinale a alternativa incorreta: 

 

A) As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro 
onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. 

B) A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir 
expressamente a determinado negócio jurídico. 

C) O foro contratual não obriga os herdeiros e sucessores das partes. 
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D) Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de 
ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. 

E) Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, 
sob pena de preclusão. 

 

97. CPC, art. 165. Os tribunais __________________ (criarão / poderão criar) centros judiciários 
de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de 
conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e 
estimular a autocomposição. 

 

98. Proceda à correlação adequada, à luz do art. 165, §§2º e 3º, do CPC: 

1- Conciliador A) Atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior 
entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a 
utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as 
partes conciliem. 

2- Mediador B) Atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre 
as partes, auxiliará aos interessados a compreender as questões e os 
interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da 
comunicação, identificar, por si próprios, soluções consensuais que gerem 
benefícios mútuos. 

 

 

99. CPC, art. 166. A conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da independência, 
da imparcialidade, da autonomia da vontade, da __________________________ (confidencialidade 
/ publicidade), da oralidade, da _________________________ (formalidade / informalidade) e da 
decisão informada. 

 

100. A confidencialidade estende-se _____________________________________________ (aos 
termos do acordo / a todas as informações produzidas no curso do procedimento), cujo teor não 
poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por expressa deliberação das partes. 

 

101. Assinale a alternativa incorreta: 

 

A) Os conciliadores e mediadores, assim como os membros de suas equipes, não poderão 
divulgar ou depor acerca de fatos ou elementos oriundos da conciliação ou da mediação.  

B) Admite-se a aplicação de técnicas negociais, com o objetivo de proporcionar ambiente 
favorável à autocomposição. 
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C) A mediação e a conciliação serão regidas conforme a livre autonomia dos interessados, salvo 
no que diz respeito à definição das regras procedimentais. 

D)  As partes podem escolher, de comum acordo, o conciliador, o mediador ou a câmara privada 
de conciliação e de mediação. 

E) O conciliador e o mediador ficam impedidos, pelo prazo de 1 (um) ano, contado do término 
da última audiência em que atuaram, de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das 
partes. 

 

102. Leia as assertivas e assinale a alternativa correta: 

I - Versando o processo sobre direitos indisponíveis, é lícito às partes plenamente capazes estipular 
mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus 
ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. 

II - De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções processuais, recusando-
lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em 
que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. 

III - De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, 
quando for o caso. 

IV - O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos não poderão ser modificados 
em casos excepcionais, devidamente justificados. 

V - Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiência 
cujas datas tiverem sido designadas no calendário. 

 

A) Apenas I e IV são falsas; 

B) Apenas II e IV são verdadeiras; 

C) Apenas III e V são falsas; 

D) Apenas I é falsa; 

E) Apenas V é falsa. 

 

 

 

103. CPC, Art. 225.  A parte _______________________ (poderá / não poderá) renunciar ao prazo 
estabelecido exclusivamente em seu favor, desde que o faça de maneira expressa. 

 

104. CPC, art. 313: O processo poderá ser suspenso por convenção das partes por um prazo de 
até ________________________ (seis meses / um ano). 
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105. CPC, art. 334: se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 
improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 
_________________________ dias de antecedência. 

 

106. CPC, art. 337, §6º: A ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem pelo 
réu, em sua defesa, ____________________________ (implica / não implica) aceitação da jurisdição 
estatal e renúncia ao juízo arbitral. 

 

107. CPC, art. 357, §2º (saneamento negociado): As partes podem apresentar ao juiz, 
_________________________________ (independentemente de homologação / para 
homologação), delimitação consensual das questões de fato sobre as quais recairá a atividade 
probatória, especificando os meios de prova admitidos, e de direito relevantes para a decisão de 
mérito, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz. 

 

108. CPC, art. 361, I: A audiência de instrução e julgamento ______________________ (poderá / 
não poderá) ser adiada por convenção das partes. 

 

109. CPC, art. 373, §3º (convenção sobre ônus da prova): A distribuição diversa do ônus da prova 
também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando recair sobre direito indisponível da 
parte ou tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. Tal convenção pode ser 
celebrada _____________________________ (apenas antes / antes ou durante / apenas durante) 
o processo. 

 

110. A respeito da perícia consensual (CPC, art. 471), assinale a alternativa incorreta: 

 

A) As partes podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante requerimento, 
desde que sejam plenamente capazes e a causa possa ser resolvida por autocomposição. 

B) As partes, ao escolher o perito, já devem indicar os respectivos assistentes técnicos para 
acompanhar a realização da perícia, que se realizará em data e local previamente 
anunciados. 

C) O perito e os assistentes técnicos devem entregar, respectivamente, laudo e pareceres em 
prazo fixado pelas partes. 

D) A perícia consensual substitui, para todos os efeitos, a que seria realizada por perito nomeado 
pelo juiz. 

 

111.  São títulos executivos judiciais, exceto: 

 

A) a decisão homologatória de autocomposição judicial; 
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B) a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza; 

C) a sentença penal condenatória transitada em julgado; 

D) a sentença arbitral; 

E) o termo de ajuste de conduta. 

 

112. CPC, art. 515, §2º: A autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo 
___________________________________ (e versar / , não podendo versar) sobre relação jurídica 
que não tenha sido deduzida em juízo. 

 

113. Assinale a alternativa incorreta: 

 

A) O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida 
executiva. 

B) A desistência da execução independerá da concordância do impugnante ou do embargante. 

C) O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, 
desistir do recurso. 

D)  A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha 
sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais 
repetitivos. 

E) A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. 

 

Princípio da primazia da decisão de mérito 

114. Segundo Didier, de acordo com o princípio da __________________________________ 
(economia processual / primazia da decisão de mérito), o órgão judicial deve priorizar a decisão de 
mérito, tê-la como objetivo e fazer o possível para que ocorra. 

 

115. CPC, art. 4º: As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, 
______________________________ (incluída / ressalvada) a atividade satisfativa. 

 

116. CPC, Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em 
tempo razoável, ______________________ (decisão / decisão de mérito) justa e efetiva. 

 

117. CPC, art. 76: Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da 
parte, o juiz ______________________________ (poderá suspender / suspenderá) o processo e 
designará prazo razoável para que seja sanado o vício. 
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118. CPC, art. 139, IX: O juiz dirigirá o processo conforme as disposições do CPC, incumbindo-lhe 
determinar o suprimento _______________________________________ (das condições da ação / 
de pressupostos processuais) e o saneamento de outros vícios processuais. 

 

119. CPC, art. 282, §2º: Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a 
decretação da nulidade, o juiz ___________ (a / não a) pronunciará ____________ (e / nem) 
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. 

 

120. CPC, art. 317: Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz 
___________________ (deverá / poderá) conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir 
o vício. 

 

121. CPC, art. 321: O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 
319 e 320 do CPC, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 
mérito, determinará que o autor, no prazo de ______________ dias, a emende ou a complete, 
indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

 

122. CPC, art. 485, §7º: Interposta a apelação contra sentença de extinção do processo sem 
julgamento de mérito, o juiz terá __________ dias para retratar-se. 

 

123. CPC, art. 488: Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for 
favorável à parte __________________________________________________ (autora / a quem 
aproveitaria eventual pronunciamento de extinção sem julgamento do mérito).  

 

124. CPC, art. 932, par. único: Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o 
prazo de __________ dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a 
documentação exigível. 

 

125. CPC, art. 968, §5º: Em determinadas hipóteses, o reconhecida a incompetência do tribunal 
para julgar a ação rescisória, o autor será intimado para _______________________ (aditar / 
emendar) a petição inicial, a fim de adequar o objeto da ação rescisória. 
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DIA 7 

DIREITO DO TRABALHO 

 

Fontes do Direito do Trabalho em espécie: Constituição Federal; 
convenções e acordos coletivos de trabalho; regulamentos de empresa 
(prof. Luiz Fabre) 

 

Atenção: hora de salvar diversas questões 
que cairão na prova! 

 
 
Início: 
Término: 
Acertos: _____/ 

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

1. Assinale a alternativa correta: 

A) A Constituição é fonte autônoma do direito do trabalho. 

B) Os direitos expressos nos arts. 7º, 8º, 9º e 10 constituem cláusula pétrea explícita. 

C) A Constituição positivou o princípio da proibição de retrocesso social. 

D) O direito ao trabalho, assim como o direito ao lazer, educação, saúde, transporte, segurança e 
moradia, é previsto pelo art. 6º como direito social. 

E) A aposentadoria voluntária implica a extinção do contrato de trabalho. 

 

2. Assinale a alternativa incorreta: 

A) É competência privativa da União legislar sobre sobre direito do trabalho. 

B) Lei complementar da União poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas de 
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direito do trabalho. 

C) Atualmente, inexiste lei complementar da União autorizando Estados a legislarem sobre matéria 
trabalhista. 

D) Em matéria de meio ambiente de trabalho, vicejam debates a respeito da competência legiferante, 
haja vista que a Constituição previu a competência concorrente de União e Estados para legislar em 
matéria ambiental. 

 

3. Diz a Constituição de 1988 que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 
atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Portanto, a liberdade de trabalho é 
assegurada por norma de eficácia _______________________________ (plena/contida/limitada). 

 

4. A norma acima mencionada, que trata da liberdade de trabalho, _________________________ 
(aplica-se/não se aplica) ao estrangeiro residente no País. 

 

ART. 7º 

5. Segundo a Constituição, é direito dos trabalhadores urbanos e rurais a relação de emprego 
protegido contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei 
_____________________________ (complementar/específica). 

 

6. Segundo a Constituição, é asegurado ao trabalhador a assistência gratuita aos filhos e 
dependentes desde o nascimento até 6 (seis) anos de idade em creches e pré-escolas. (   ) 
Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

7. Segundo a Constituição, é direito dos trabalhadores urbanos e rurais a proteção em face da 
automação, na forma de lei específica. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

8. Desde a edição da Constituição Federal o prazo prescricional para trabalhadores urbanos e rurais 
é de cinco anos, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho. (   ) Verdadeiro; (   
) Falso. 

 

9. É direito do trabalhador o seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem 
excluir a indenização a que este está obrigado desde que incorra em dolo. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

10. A Constituição garante aos trabalhadores o adicional de remuneração para as atividades 
penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

11. Entende-se que o direito do trabalhador ao seguro contra acidentes de trabalho, de que trata o 
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art. 7º, XXVIII, encontra-se realizado com a sua inclusão previdenciária. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

12. É proibido, pela constituição, qualquer trabalho a menores de ______ anos, salvo na condição de 
aprendiz a partir de ______ anos. 

 

13. A Constituição expressamente proíbe o trabalho infantil noturno, penoso ou insalubre. (   ) 
Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

 

Quanto ao tratamento aos domésticos conferido pelo parágrafo único do art. 7º da Constituição, são 
enunciados 25 direitos trabalhistas, além de um 26º direito referente à sua integração 
previdenciária. Entre os 25 direitos trabalhistas, DEZOITO são diretamente assegurados pelo 
parágrafo único, ao passo que SETE são assegurados “atendidas as condições estabelecidas em lei 
e observada a simplificação do cumprimento de obrigações tributárias”. De fato, confira: 

Constituição Federal 

“Art. 7º... 

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos 
previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, 
XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a 
simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes 
da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e 
XXVIII, bem como a sua integração à previdência social”. (redação dada pela EC 72/2013) 

Relativamente aos domésticos, escreva “SA” (ou “são assegurados”) ao lado dos direitos abaixo 
que estão elencados no início do parágrafo único do art. 7º. Escreva “ACEL” (ou “atendidas as 
condições estabelecidas em lei”) ao lado dos direitos que constam  da parte final do parágrafo 
único do art. 7º. Escreva “NC” (ou “nada consta”) na hipótese de não se tratar de direito estendido 
aos domésticos pelo parágrafo único do art. 7º da Constituição. 

 

14. Proteção contra despedida arbitrária ou sem justa causa - ________ 

 

15. seguro-desemprego - ________ 

 

16. FGTS - ________ 

 

17. salario-mínimo - _______ 

 

18. piso salarial - _______ 
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19. irredutibilidade do salário - ________  

 

20. garantia de salário não inferior ao mínimo para os que recebem remuneração variável - ________ 

 

21. décimo-terceiro - ________ 

 

22. remuneração do trabalho noturno superior ao diurno - ________ 

 

23. proteção do salário na forma da lei - ________  

 

24. participação nos lucros - ________ 

 

25.  salário-família - ________ 

 

26. jornada diária de oito horas e semanal de 44 horas - ________ 

 

27. jornada de 6 horas para o turno ininterrupto - ________ 

 

28. repouso semanal remunerado - ________ 

 

29. remuneração superior do serviço extraordinário - ________ 

 

30. férias mais um terço - ________ 

 

31. licença-gestante - ________ 

 

32. licença-paternidade - ________ 

 

33. proteção do mercado de trabalho da mulher - ________ 
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34.  aviso prévio proporcional - ________ 

 

35. redução dos riscos do trabalho - ________ 

 

36. adicional de penosidade, insalubridade ou periculosidade - ________ 

 

37. aposentadoria - ________ 

 

38. Salário-família 

 

39. assistência gratuita a filhos e dependentes até cinco anos em creches e pré-escolas - ________ 

 

40. reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho - ________ 

 

41. proteção em face da automação - ________ 

 

42. seguro contra acidentes de trabalho - ________ 

 

43. ação com prazo prescricional de cinco anos até o limite de dois anos após a extinção do contrato 
- ________ 

 

44. proibição de discriminação por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil - ________ 

 

45. proibição de discriminação à pessoa com deficiência; proibição de distinção entre trabalho 
manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais - ________ 

 

46. proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer 
trabalho a menores de dezesseis, salvo como aprendiz a partir dos catorze anos - ________ 

 

47. O direito ao reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho foi estendido aos 
domésticos pela EC 72/2013, tratando-se de norma de eficácia __________________________ 
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(plena/contida/limitada). 

 

ARTS. 8º a 11 

48. A Constituição de 1988 assegura liberdade sindical. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

49. A Constituição de 1988 assegura plena liberdade sindical. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

50. No Brasil, ____________ (há/não há) liberdade sindical, mas se trata de uma liberdade 
sindical ______________________________________ (plena/relativa). 

 

51. Anote, abaixo, QUATRO fatores apontados pela doutrina como inibidores de liberdade 
sindical: 

A) Necessidade de registro do sindicato no Ministério do Trabalho; 

B) Unicidade sindical; 

C) Poder normativo da Justiça do Trabalho; 

D) Enquadramento compulsório por categoria; 

E) Contribuição sindical compulsória, atualmente revogada pela Reforma Trabalhista.  

 

52. O art. 8º, I, da Constituição Federal veda, sem ressalvas, que o Estado exija autorização para 
a fundação de sindicato. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

53. Para o surgimento de um sindicato, é necessário o registro no Registro de Pessoas Jurídicas 
como condição de aquisição de personalidade ___________________________ (jurídica/sindical). 

 

 

54. Para o surgimento de um sindicato, é necessário o registro no órgão competente do Ministério 
do Trabalho como condição de aquisição de personalidade _____________________________ 
(jurídica/sindical). 

 

55. O Sindicato, para adquirir personalidade jurídica, deve se registrar no Ministério do Trabalho 
(   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

56. É ______________________ (possível / vedada) a criação de mais de uma organização 
sindical, ____________________________ (de primeiro grau / em qualquer grau), representativa de 
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________________________________ (profissão / categoria profissional ou econômica), na mesma 
base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo 
ser inferior à área de um  ___________________________ (Município / Estado). 

 

57. Faça a correlação: 

1) Unicidade sindical, unitarismo ou modelo 
de sindicato único 

A) Democraticamente, a classe adquire a 
consciência de que é melhor se agregar em torno de 
poucos sindicatos fortes do que se dispersar em 
diversos sindicatos. Ocorre na Alemanha. 

2) Pluralidade sindical ou pluralismo B) Previsão normativa obrigatória de um único 
sindicato representativo de empregados ou 
empregadores, com monopólio da representação 
sindical dos sujeitos trabalhistas. Vigora no Brasil 
desde a década de 1930. 

3) Unidade prática  C) Ausência de imposição quantitativa de sindicatos. 
Vigora nos Estados Unidos. 

 

 

58. Ao Ministério do Trabalho cumpre zelar, quando do registro de entidade sindical, pela 
observância do princípio da ________________________ (unicidade/unidade/pluralidade) sindical. 

 

59. Desde que o sindicalismo foi regulamentado, o Brasil sempre adotou a unicidade sindical. (   ) 
Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

60. Pelo unitarismo ou unicidade sindical é vedada a criação de mais de um sindicato dentro de 
uma mesma base territorial. Quem define a base territorial de um sindicato são os trabalhadores ou 
empregadores interessados. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

61. A unicidade sindical também se aplica a federações e confederações sindicais.(   ) Verdadeiro; 
(   ) Falso. 

 

62. A unicidade sindical também se aplica às centrais sindicais (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

63. Apenas para memorizar de vez, anote todos que estão sujeitos à unicidade sindical: 

A) Sindicatos patronais e obreiros 
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B) Federações patronais e obreiras 

C) Confederações patronais e obreiras 

D) Centrais sindicais 

 

64. A Constituição adotou, como critério de agregação de trabalhadores em sindicato, o 
sindicalismo por: 

A) Empresa; 

B) Profissão; 

C) Categoria; 

D) Setor econômico. 

 

65. Em matéria de critérios de agregação de trabalhadores em sindicato, faça a correlação 
entre o critério e a descrição pertinente: 

1) Sindicalismo por ofício ou profissão A) Importa a similitude de condições de vida oriunda 
da profissão ou trabalho em comum, em situação de 
emprego na mesma atividade econômica ou em 
atividades econômicas similares ou conexas. A 
categoria profissional, regra geral, identifica-se não 
pelo tipo de labor que exerce o obreiro, mas pela 
vinculação a certo tipo de empregador. 

2) Sindicalismo por categoria profissional B) Existe nos EUA. A agregação ocorre em vista da 
empresa a que se vinculam os trabalhadores. 

3) Sindicalismo por empresa C) Modelo sindical prestigiado nos primeiros 
momentos do sindicalismo, entrou em declínio mas 
não é correto dizer que desapareceram 
completamente: os sindicatos de categorias 
diferenciadas são um resquício de tal critério.  

4) Sindicalismo por ramo empresarial de 
atividades (ou por segmento da atividade 
econômica) 

D) Presente na Alemanha, onde há apenas 16 
grandes sindicatos nacionais, que se filiam à 
Federação Alemã de Sindicatos (DGB), alinhados 
em segmentos como o industrial, o financeiro, o 
comercial, o agropecuário. 

 

 

66. Proceda à correlação devida: 
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1) Bancários, metalúrgicos, ferroviários, 
siderúrgicos. 

A) Categoria 

2) Pedreiros, operadores de fornos, 
operadores de empilhadeiras, atendentes, 
mecânicos. 

B) Profissão ou ofício 

 

 

67. Empregadores constituem categoria ________________________ (econômica/profissional). 

 

68. Trabalhadores constituem categoria ____________________________ 
(econômica/profissional). 

 

69. Considerando o princípio constitucional da liberdade de criação de sindicatos, é possível que 
Júlio, auxiliar de escritório em uma montadora de carros; Paula, auxiliar de escritório em um escritório 
de advocacia; e Marcelo, auxiliar de escritório em uma Usina de Álcool, criem um sindicato de 
auxiliares de escritório, caso não se sintam representados, respectivamente, pelo sindicato dos 
metalúrgicos, pelo sindicato dos trabalhadores em escritórios de profissionais liberais e pelo sindicato 
da agroindústria. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

70. Fernanda é vigilante em um supermercado. Maurício é vigilante em um banco. César é 
vigilante em uma loja de jóias. Ana é vigilante em um edifício residencial. Marta é vigilante em uma 
farmácia. Serão representados: 

 

A) Pelo sindicato dos trabalhadores em supermercado, pelo sindicato dos bancários, pelo sindicato 
dos trabalhadores em joalherias, pelo sindicato dos empregados em administradoras de condomínios 
e pelo sindicato dos farmacêuticos, respectivamente. 

 

B) Pelo sindicato dos vigilantes. 

 

71. João cerze o couro, José é piloteiro (faz a peça-piloto de roupas), Maria costura a roupa, 
Sidnei tinge o tecido, Laura é overloquista. Todos eles são representados pelo sindicato dos 
trabalhadores no setor têxtil. Esta é uma expressão do sindicalismo: 

 

A) por categoria; 
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B) por profissão. 

 

72. As entidades associativas têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou 
extrajudicialmente, desde que expressamente autorizadas por estes. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

73. Os sindicatos têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, 
desde que expressamente autorizadas por estes. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

74. De acordo com o art. 8º, III, da Constituição, ao sindicato cabe a defesa dos direitos e 
interesses _________________________________________ (coletivos/coletivos ou individuais), 
inclusive em questões judiciais ou administrativas. 

 

75. De acordo com o art. 8º, IV, da CF, __________________________ (o sindicato / a 
assembleia geral) fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será 
descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, 
independentemente da contribuição prevista em lei. 

 

76. A contribuição acima referida é chamada de: 

A) Contribuição sindical; 

B) Contribuição assistencial; 

C) Contribuição confederativa; 

D) Mensalidade sindical; 

E) Contribuição de solidariedade. 

 

  

77. A cobrança de mensalidade sindical pelo sindicato do trabalhador a ele não filiado, é 
rigorosamente ________________________________ (lícita/ilícita). 

 

78. A exigência de contribuição sindical propriamente dita (“imposto” sindical) de trabalhador não 
filiado a sindicato, anteriormente à Reforma Trabalhista, era tida por 
________________________________ (lícita/ilícita). 

 

79. A exigência de contribuição confederativa de trabalhador não filiado ao sindicato, é 
rigorosamente ________________________________ (lícita/ilícita). 

http://www.metodogestalt.com.br/


153 
 

www.metodogestalt.com.br.  Proibida a circulação  Analista TRT vol. I – Exercícios 

 

80. Assinale a alternativa incorreta: 

A) ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato; 

B) é obrigatória a participação dos sindicatos dos empregados e empregadores em todas as 
negociações coletivas de trabalho; 

C) o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais; 

D) é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo 
de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do 
mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. 

E) As disposições do artigo 8º da Constituição aplicam-se à organização de sindicatos rurais e 
de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer. 

 

81. Assinale a alternativa correta: 

A) A Constituição assegura o lockout, isto é, a greve deflagrada por empregadores; 

B) A Constituição proíbe a greve política; 

C) É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade 
de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender; 

D) É vedada a greve em serviços ou necessidades essenciais; 

E) O direito de greve é ilimitado. 

 

82. É assegurada a participação nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses 
profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação: 

A) Dos trabalhadores, apenas; 

B) Dos empregadores, apenas; 

C) Dos trabalhadores e empregadores. 

 

83. De acordo com o art. 11 da Constituição Federal, nas empresas de mais de 
________________ (cem / duzentos / mil) empregados, é assegurada a eleição de um representante 
destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. 

 

DIREITOS TRABALHISTAS CONSTITUCIONAIS E FUNCIONALISMO PÚBLICO 

84. A garantia ao servidor público civil de livre associação sindical é veiculada por norma de eficácia 
_____________________ (plena/contida/limitada). 
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85. O direito de greve pelo servidor público será exercido nos termos e limites de lei 
________________________ (complementar/específica). 

 

86. O Supremo Tribunal Federal declararou a inconstitucionalidade por vício 
________________________ (material/formal) da EC 19/1998 na parte que alterou o caput do art. 
39 da Constituição, retomando-se o regime jurídico único quanto aos servidores da administração 
pública, autárquica e fundacional. 

 

 

87. O art. 39, §3º, da Constituição assegura aos servidores ocupantes de cargo público CATORZE 
direitos trabalhistas previstos no art. 7º. Não se trata de direito assegurado ao servidor público 
estatutário: 

 

A) FGTS; 

B) Salário mínimo nacionalmente unificado, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; 

C) Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável; 

D) Décimo terceiro; 

E) Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. 

 

 

88. De acordo com art. 39, §3º, da CF, trata-se de direito extendido ao servidor titular de cargo público: 

 

A) Proteção contra despedida arbitrária ou sem justa causa; 

B) FGTS 

C) Salário-família pago em razão do dependente do trabalhadore de baixa renda; 

D) Aviso prévio proporcional; 

E) Reconhecimento de acordos e convenções coletivas de trabalho. 

 

89. De acordo com art. 39, §3º, da CF, trata-se de direito extendido ao servidor titular de cargo 
público, exceto: 

A) Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias nem quarenta e quatro semanais; 

B) Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; 

C) Remuneração do serviço extraordinário superior em no mínimo 50%; 
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D) Proteção em face da automação; 

E) Férias mais um terço, licença à gestante e licença-paternidade. 

 

90. De acordo com art. 39, §3º, da CF, trata-se de direito extendido ao servidor titular de cargo público: 

A) Redução dos riscos inerentes ao trabalho; 

B) Adicional de penosidade, insalubridade ou periculosidade; 

C) Assistência gratuita a filhos e dependentes até cinco anos em creches e pré-escolas; 

D) Seguro contra acidentes de trabalho. 

E) Ação com prazo prescricional de cinco anos até o limite de dois anos após a extinção do contrato. 

 

91. Assinale a alternativa incorreta: 

A) Aos militares é proibida a greve. 

B) Ao servidor militar é vedado o associativismo. 

C) A greve é vedada ao policial civil. 

D) Compete à Justiça Comum, federal ou estadual, julgar a abusividade da greve de servidores 
públicos celetistas da administração direta, autarquias e fundações públicas.  

 

ADCT 

92. Assinale a alternativa incorreta: 

A) É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção de 
comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até um ano após 
o final de seu mandato. 

B) Conforme jurisprudência do TST, a garantia conferida ao CIPEIRO representante de empregados 
se extende ao suplente. 

C) É vedada a despedida arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação 
da gravidez até cinco meses após o parto. O art. 391-A, parágrafo único da CLT, expressamente 
estende tal garantia ao empregado adotante. 

D) No caso de falecimento da genitora, a garantia no emprego da gestante é transferida a quem 
detiver a guarda do filho. A CTL expressamente prevê tal transferência na hipótese de morte do 
empregado adotante. 

E) Até a sobrevinda de lei disciplinando o art. 7º, XIX, da Constituição, o prazo da licença-paternidade 
estabelecido pelo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias é de 5 dias. Com a Lei 
13.257/2016, este prazo passou a ser acrescido de mais 15 dias, em se tratando de empresa 
aderente ao Programa Empresa Cidadã.  
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CONVENÇÕES e ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO 

 

I - NOÇÕES INTRODUTÓRIAS 

93. Convenções e Acordos Coletivos do Trabalho: 

A) Em sentido material, possuem natureza jurídica de meio alternativo de solução de controvérsias; 

B) Em sentido formal, possuem natureza jurídica de veículos introdutores de normas jurídicas; 

C) Em sentido formal, possuem natureza, portanto, de fontes formais autônomas do direito do 
trabalho; 

D) Na redação originária, a CLT se referia a tais instrumentos como Contrato Coletivo de Trabalho; 

E) Todas as assertivas acima estão corretas. 

 

94. Enquanto a convenção coletiva de trabalho é um pacto em nível de 
___________________________ (empresa/categoria), o acordo coletivo de trabalho é um pacto em 
nível de _________________________ (empresa/categoria).  

 

95. Segundo o art. 611, caput, da CLT, Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter 
normativo, pelo qual dois ou mais Sindicatos representativos de categorias econômicas e 
profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, 
às relações individuais de trabalho. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

96. Segundo o art. 611, par. 1º, da CLT, é facultado aos Sindicatos representativos de categorias 
_____________________ (profissionais/econômicas/profissionais e econômicas) celebrar Acordos 
Coletivos com uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica, que estipulem 
condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da empresa ou das acordantes respectivas relações de 
trabalho. 

 

97. Segundo o art. 8º, VI, da Constituição, é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações 
coletivas de trabalho. A doutrina entende que isso implica em imprescindibilidade de participação 
_________________________________________________________________ (apenas do 
sindicato obreiro/tanto do sindicato obreiro como do patronal) nas negociações coletivas. 

 

98. Originariamente, a CLT não utilizava as expressões Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho. 
Originariamente, a CLT utilizava a expressão Contrato 
_________________________________________ (Coletivo de Trabalho/de Tarifa). 

 

99. Não se preocupe, quase ninguém conhece essa expressão: O contrato de tarifa 
__________________________ (não difere/difere) substancialmente da convenção coletiva. Ambos 
são espécies de contrato normativo de aplicação a uma coletividade de trabalhadores, apenas se 
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distinguindo quanto à denominação e ao enfoque do conteúdo de suas regulamentações.  

 

100. Três são as acepções ou teorias para a expressão Contrato Coletivo de Trabalho. Faça a 
correlação: 

 

Teoria Descrição Grau de aceitação 

1) Teoria 
limitativa 

A) O Contrato Coletivo seria um pacto 
de âmbito nacional para a rediscussão e 
reconstrução do modelo de relações de 
trabalho do Brasil. Representa a 
superação do corporativismo 

X) Descartada, praticamente 
desprezada. 

2) Teoria 
ampliativa 

B) O Contrato coletivo constitui um novo 
nível de negociação e de legitimação 
para negociar, vinculando para além do 
conceito de categoria. O contrato 
coletivo teria vigor inter-categorias ou 
mesmo por mais de um setor econômico 
ou profissional. 

Y) É crível, mas não é 
predominante. É capitaneada 
por algumas correntes sindicais. 
É a minha preferida, mas 
pressupõe uma purificação dos 
sindicatos e centrais, muitos dos 
quais envolvidos em cada 
comportamento antiético 
absurdo... 

3) Teoria 
reformista 

C) O Contrato Coletivo equivale a 
Convenção e Acordo Coletivo, com uma 
denominação apenas diferente.  

Z) É a predominante. É a teoria 
defendida por Octavio Bueno 
Magano. 

 

101. Complementando a questão anterior e suas explicações: O contrato coletivo de trabalho vem 
previsto como instituto autônomo, ao lado das convenções e acordos coletivos de trabalho, nas 
seguintes leis, exceto (assinalar mais de uma alternativa): 

A) CLT, em sua redação originária; 

B) Constituição Federal de 1988; 

C) Lei 8.542/1992 (lei sobre política salarial); 

D) Lei 8.630/1993 (antiga Lei de Modernização dos Portos); 

E) Lei 10.101/2000 (Lei de Participação nos lucros ou resultados); 

F) Lei 12.815/2013 (atual Lei dos Portos). 

 

102. Contrato coletivo de trabalho, contrato de tarifa... Tem algo mais nessa tipologia? Tem sim: o 
pacto social. Proceda à adequada correlação: 
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1) Contrato de tarifa A) Têm como objetivo primordial a estipulação de regras 
e condições de trabalho para reger as relações 
individuais de trabalho em nível supracategorial.  

2) Contrato coletivo de trabalho B) Destinam-se ao estabelecimento de diretrizes a serem 
observadas na celebração de futuras convenções 
coletivas e nas suas tratativas em torno da fixação das 
condições de trabalho. 

3) Pacto social C) É a denominação alemã para o que chamamos de 
convenção ou acordo coletivo de trabalho, numa 
expressão que enfatiza a pactuação salarial coletiva. 

4) Convenção coletiva de consumo D) Dificilmente cairá na prova, mas queremos virar lenda! 
É prevista no art. 107 do CDC, que permite às entidades 
civis de consumidores e às associações de fornecedores 
ou aos sindicatos da categoria econômica a 
regulamentação das relações de consumo por meio de 
convenção escrita nas quais sejam estabelecidas as 
condições referentes ao preço, quantidade, qualidade, 
garantia e características de produtos e serviços. 
Inspirou-se na experiência normativa coletiva trabalhista. 

 

103. Esta questão remete a Filosofia do Direito; mais especificamente, à teoria das fontes. Proceda 
à devida correlação: 

 

1) Negociação coletiva A) É atividade enunciativa de determinadas 
normas coletivas. 

2) Convenção coletiva B) É produto da atividade enunciativa; é 
enunciado; é veículo introdutor de normas 
coletivas. 

 

 

104. Quanto à diferença entre pactos sociais e convenções coletivas, assinale a alternativa 
incorreta: 

 

A) os pactos sociais, geralmente, bilaterais, ao passo que as convenções coletivas são geralmente 
tripartites, com a presença do Estado. 
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B) o conteúdo dos pactos sociais envolve qualquer matéria relacionada com a política de governo 
(tributária, fiscal, previdenciária, trabalhista - como salários e política de emprego - etc.), sendo mais 
amplo que das convenções coletivas, que abrange matérias de interesse dos trabalhadores e dos 
empregadores; 

 

C) os entes legitimados para a celebração de convenções coletivas são previamente definidos em 
lei, não havendo tal previsão para os pactos sociais, cujas partes que o comporão dependerão da 
matéria que é objeto, do seu conteúdo, da sua amplitude territorial e dos fatores históricos, políticos, 
sociais e econômicos do momento de sua celebração; 

 

D) as convenções coletivas são dotadas de sanções para o seu descumprimento, já os pactos 
sociais não possuem eficácia jurídica imediata sobre os seus estipulantes; 

 

E) as convenções coletivas, em regra, possuem abrangência territorial menor que a dos pactos 
sociais, que geralmente são celebrados em esfera nacional. 

 

II. PRINCÍPIOS DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA 

105. Faça a relação entre o princípio e a sua descrição: 

 

1) Princípio da boa-fé A) A negociação das partes é um dever dos empregadores e 
trabalhadores; tanto assim que, antes da deflagração de greve ou 
do ajuizamento de dissídio coletivo, as partes devem tentar negociar 
coletivamente. O art. 616 da CLT dispõe sobre tal princípio de forma 
bastante enfática. 

2) Princípio da informação B) É na ética que reside o fundamento do direito. A negociação 
coletiva visa a encerrar o conflito coletivo de trabalho, e não a tornar 
o ambiente de negociações ainda mais litigioso. Assim sendo, a 
conduta na negociação deve observar os deveres morais como o da 
lealdade entre as partes. Decorrência de tal princípio é a 
abusividade, em linha geral, da greve deflagrada enquanto 
estiverem em curso as negociações. Ressalte-se que, 
hodiernamente, este princípio é considerado segundo uma acepção 
objetiva, ante a impossibilidade de se adentrar no ânimo do sujeito 
para se aferir seus desígnios; quer dizer, o princípio se revela à luz 
de parâmetros objetivos de razoabilidade e proporcionalidade, de 
acordo com o que usualmente se espera com uma contratação, com 
o que comumente ocorre, etc. Sublinhe-se, finalmente, que este 
princípio deve presidir também as etapas pré e pós-negociais (isso 
é chamado de efeitos conexos da negociação). 

3) Princípio da C) As partes devem atuar com bom senso na negociação, não 
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irrecusabilidade ou 
indeclinabilidade da 
negociação 

cabendo aos sindicatos obreiros exigirem concessões impossíveis 
das empresas, da mesma forma que as empresas não devem se 
fincar em condições muito aquém de suas possibilidades. 

4) Princípio da 
Razoabilidade 

D) As partes negociantes devem ter acesso à situação real da 
categoria e das empresas, a fim de que a negociação se embase em 
elementos reais.  

 

 

106. Os Sindicatos representativos de categorias econômicas ou profissionais e as empresas, 
________________________ (desde que/inclusive as que não) tenham representação sindical, 
quando provocados, não podem recusar-se à negociação coletiva. 

 

 

III. FUNÇÕES DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA 

107. Faça a correlação devida: 

1) Função Normativa A) A negociação é expressão da democracia, 
vocalizando anseios da categoria na elaboração de 
determinadas normas.  

 

2) Função Compositiva B) É a principal função da negociação coletiva: criar 
normas coletivas aplicáveis às relações individuais de 
trabalho. 

3) Função “Obrigacional” C) possibilidade das partes, através do diálogo 
promovido pela negociação, definirem formas de 
distribuição de riqueza e evitar a ruptura do modelo 
econômico vigente. 

4) Função Política D) Além das normas destinadas à regulação das 
relações de trabalho, por vezes a negociação coletiva 
pode culminar na edição de normas voltadas ao 
regramento das relações entre os sujeitos da 
negociação (sindicato-sindicato ou sindicato-
empresa). 

5) Função Econômica E) A negociação coletiva é, mediatamente, forma de 
solução de conflitos, estabelecendo a paz social ao 
promover o entendimento entre titulares de 
pretensões conflitantes na relação de emprego.   
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IV. LEGITIMIDADE/REPRESENTAÇÃO/REPRESENTATIVIDADE 

Circule a expressão correta: 

108. As Federações e, na falta desta, as Confederações representativas de categorias 
_________________________ (econômicas/econômicas ou profissionais) poderão celebrar 
convenções coletivas de trabalho para reger as relações das categorias a elas vinculadas, 
inorganizadas em Sindicatos, no âmbito de   suas representações. 

 

109. Os empregados de uma ou mais empresas que decidirem celebrar Acordo Coletivo de 
Trabalho com as respectivas empresas darão ciência de sua resolução, por escrito, ao Sindicato 
representativo da categoria profissional, que terá o prazo de ________________ (8/10) dias para 
assumir a direção dos entendimentos entre os interessados, devendo igual procedimento ser 
observado pelas empresas interessadas com relação ao Sindicato da respectiva categoria 
econômica (CLT, art. 617, §1º).  

 

110.  Expirado o prazo de 8 (oito) dias sem que o Sindicato tenha se desincumbido do encargo 
recebido, poderão os interessados dar conhecimento do fato à Federação a que estiver vinculado o 
Sindicato e, em falta dessa, à correspondente Confederação, para que, no mesmo prazo, assuma a 
direção dos entendimentos. Esgotado esse prazo, segundo a jurisprudência atual: 

 

A)  poderão os trabalhadores interessados prosseguir na negociação coletiva até final, conforme 
prevê o art. 617, par. 2º, da CLT. 

 

B) deverão se resignar, ante a previsão constitucional do art. 8º, VI, de participação dos sindicatos 
(ao menos, do sindicato obreiro) nas negociações coletivas de trabalho, previsão esta que, segundo 
a jurisprudência prevalente no TST, inviabiliza a negociação coletiva direta com empregados. 

 

111. A negociação coletiva direta entre empregadores e empregados aparece nos seguintes 
instrumentos, exceto: 

A) Constituição Federal; 

 

B) CLT; 

 

C) Lei 7.783/89 (Lei de Greve); 

 

D) Lei 10.101/2000; 
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E) Convenção 154 da OIT. 

 

V. RITO DA ELABORAÇÃO DE ACORDOS E CONVENÇÕES COLETIVAS DO TRABALHO 

112. Segundo o art. 612 da CLT, os Sindicatos só poderão celebrar Convenções ou Acordos 
Coletivos de Trabalho, por deliberação de _______________________________ (Assembléia 
Geral/Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim), consoante o disposto nos 
respectivos Estatutos. 

 

113. Segundo o art. 612 da CLT, os Sindicatos só poderão celebrar Convenções ou Acordos 
Coletivos de Trabalho, por deliberação de Assembléia Geral especificamente convocada para esse 
fim, consoante o disposto nos respectivos Estatutos, dependendo a validade da mesma do 
comparecimento e votação, em primeira convocação, de _______________ (um terço/dois terços) 
dos associados da entidade, se se tratar de Convenção, e dos interessados, no caso de Acordo, e, 
em segunda, de _______________________ (um oitavo/um terço) dos mesmos. 

 

114. Segundo o art. 612 da CLT, Os Sindicatos só poderão celebrar Convenções ou Acordos 
Coletivos de Trabalho, por deliberação de 
__________________________________________________________________, consoante o 
disposto nos respectivos Estatutos, dependendo a validade da mesma do comparecimento e 
votação, em primeira convocação, de _______________ dos associados da entidade, se se tratar de 
Convenção, e dos interessados, no caso de Acordo, e, em segunda, de ____________________ dos 
mesmos. 

115. O "quorum" de comparecimento e votação será de ___________________ (um quinto/um 
oitavo) dos associados em segunda convocação, nas entidades sindicais que tenham mais de 
_________________________ (cinco mil/oito mil) associados.  

116. Com o tempo, assimilaremos os quóruns na base da repetição. Faça a correlação adequada 
entre o ato a ser praticado e o número de referência em termos de quórum (sem adentrar na base 
de cálculo e ainda que não se trate do único critério para a prática do ato ou do único quórum 
possível). Talvez fique um pouco ininteligível, mas é só para ir se acostumando com os terríveis 
quóruns do direito coletivo do trabalho (que na prática não existem, pois cada hora inventam um 
critério novo de cálculo): 

 

1) Criação de sindicatos A) 2/3 em primeira, 1/3 em segunda convocação; 1/8 
em caso de mais de 5.000 associados 

2) Autorização para a negociação 
coletiva 

B) 7% 

3) Autorização para o dissídio coletivo C) Compete ao estatuto sindical definir 

4) Autorização para a deflagração de 
greve 

D) 2/3 dos associados em primeira; 2/3 dos presentes 
em segunda convocação. 
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5) Criação de central sindical (filiação de 
sindicatos que representem no 
mínimo...do total de empregados 
sindicalizados em âmbito nacional) 

E) 1/3  

 

 

117. A forma de convocação da Assembléia Geral específica para a celebração de acordo se dará 
na forma prevista no estatuto sindical. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

118. Caso o sindicato possua base territorial que englobe diversos municípios, será o bastante que 
a publicação do edital de convocação da Assembléia Geral da categoria se dê em apenas um dos 
municípios, desde que assim previsto no estatuto. (   ) Verdadeiro; (   ) Falso. 

 

Para as próximas questões, leia o art. 614 da CLT: 

Art. 614 - Os Sindicatos convenentes ou as empresas acordantes promoverão, conjunta ou 
separadamente, dentro de 8 (oito) dias da assinatura da Convenção ou Acordo, o depósito de uma 
via do mesmo, para fins de registro e arquivo, no Departamento Nacional do Trabalho, em se tratando 
de instrumento de caráter nacional ou interestadual, ou nos órgãos regionais do Ministério do 
Trabalho e Previdência Social, nos demais casos.  

§ 1º As Convenções e os Acordos entrarão em vigor 3 (três) dias após a data da entrega dos mesmos 
no órgão referido neste artigo.  

§ 2º Cópias autênticas das Convenções e dos Acordos deverão ser afixados de modo visível, pelos 
Sindicatos convenentes, nas respectivas sedes e nos estabelecimentos das empresas 
compreendidas no seu campo de aplicação, dentro de 5 (cinco) dias da data do depósito previsto 
neste artigo.  

§ 3o  Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho 
superior a dois anos, sendo vedada a ultratividade. 

 

119. Preliminarmente, vamos ordenar todos os números que lemos no enunciado acima. A ordem 
correta é: 

A) 2 – 3 – 5 – 8; 

B) 3 – 5 – 8 – 2; 

C) 5 – 3 – 2 – 8;  

D) 8 – 3 – 5 – 2. 

 

120. Antes de qualquer coisa, que fique claro o prazo máximo de vigência de instrumento coletivo 
negociado (CCT e ACT), para que jamais o confundamos com o prazo máximo de vigência da 
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sentença normativa. O prazo máximo de vigência do instrumento coletivo negociado (CCT e ACT) é 
de ___________ (2/4) anos. 

 

121. Agora, proceda às correlações devidas: 

 

1) Depósito no Ministério do Trabalho A) 3 dias 

2) Entrada em vigor B) 2 anos 

3) Afixação de cópias autênticas C) 8 dias 

4)  Vigência máxima da CCT/ACT D) 4 anos 

5) Vigência máxima de sentença normativa E) 5 dias 

 

Agora respire e vamos à luta: 

 

122. Os Sindicatos convenentes ou as empresas acordantes promoverão, conjunta ou 
separadamente, dentro de __________ (3/5/8) dias da assinatura da Convenção ou Acordo, o 
depósito de uma via do mesmo, para fins de registro e arquivo, no Departamento Nacional do 
Trabalho, em se tratando de instrumento de caráter nacional ou interestadual, ou nos órgãos 
regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social, nos demais casos.  

123. As Convenções e os Acordos entrarão em vigor ____________ (3/5/8) após 
_____________________________________ (a sua assinatura/a data da entrega dos mesmos no 
órgão competente). 

124.  Cópias autênticas das Convenções e dos Acordos deverão ser afixados de modo visível, 
pelos Sindicatos convenentes, nas respectivas sedes e nos estabelecimentos das empresas 
compreendidas no seu campo de aplicação, dentro de _____________ (3/5/8) dias da data 
________________________________  (da assinatura/do depósito no órgão competente/da entrada 
em vigor).  

125. A ordem de aparecimento das expressões no art. 614 da CLT é: 

A) Assinatura – registro – entrada em vigor – afixação  

B) Assinatura – registro – afixação - entrada em vigor 
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VI. APLICAÇÃO DA NORMA COLETIVA 

126. Assinale a alternativa incorreta: 

A) As normas veiculadas por convenção coletiva de trabalho incidirão em favor de todos os 
empregados da categoria representada pelo sindicato, e não somente dos trabalhadores associados 
ao sindicato. 

B) Cláusulas ditas “normativas” possuem eficácia ultra partes; cláusulas ditas “obrigacionais” 
possuem eficácia inter partes, ou seja, apenas entre as partes pactuantes. 

C) Paola é vigilante empregada de uma empresa de serviços de vigilância com atuação nacional, 
prestando serviços em São Paulo. É transferida para Porto Velho. Forte no princípio da condição 
mais benéfica, a norma coletiva regente em seu trabalho em Porto Velho será a norma coletiva de 
São Paulo, caso mais vantajosa. 

D) A empresa Roma Vigilância está sediada em Manaus, mas pretende participar de licitação 
promovida pelo município de Belo Horizonte, onde não possui operações. Na análise de 
exequibilidade de sua proposta licitatória, a comissão de licitação levará em conta a norma coletiva 
vigente em Belo Horizonte. 

 

127. Assinale a alternativa correta: 

A) Nenhuma disposição de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho que contrarie as condições 
estabelecidas em contrato individual de trabalho poderá prevalecer, sendo considerada nula de pleno 
direito. 

B) As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as 
estipuladas em convenção coletiva de trabalho. 

C) Condições mais vantajosas firmadas em convenção coletiva de trabalho prevalecerão sobre 
acordo coletivo de trabalho quando mais vantajosas, observada a teoria da acumulação. 

D) Condições mais vantajosas firmadas em convenção coletiva de trabalho prevalecerão sobre 
acordo coletivo de trabalho quando mais vantajosas, observada a teoria do conglobamento puro. 

E) Condições mais vantajosas firmadas em convenção coletiva de trabalho prevalecerão sobre 
acordo coletivo de trabalho quando mais vantajosas, observada a teoria do conglobamento mitigado.  

 

VII. VIGÊNCIA 

128. Leia e assinale a alternativa correta: 

I. As Convenções e Acordos coletivos entrarão em vigor 3 (três) dias após a data da entrega dos 
mesmos no órgão. 

II. Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho 
superior a dois anos, sendo vedada a ultratividade. 

III. Preenchidos todos os pressupostos para a aquisição de estabilidade decorrente de acidente ou 
doença profissional, ainda durante a vigência do instrumento normativo, goza o empregado de 
estabilidade mesmo após o término da vigência deste. 
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A) Todas as alternativas estão corretas; 

B) Apenas a II está incorreta; 

C) Apenas a II está correta; 

D) Apenas a III está incorreta; 

E) Apenas a I está incorreta. 

 

129. Três teorias procuram explicar a aderência da norma coletiva ao contrato de trabalho. Proceda 
à correlação devida: 

1) Teoria da aderência irrestrita das 
normas coletivas ao contrato de 
trabalho 

A) Predominou no TST por muito tempo, à luz da redação 
originária da Súmula 277. Ampara-se na literalidade da 
CLT, que prevê o prazo máximo de vigência de dois anos 
para o instrumento normativo coletivo. O TST alterou tal 
exegese em 2012, mas a nova exegese acabou 
suspensa por medida liminar deferida no processo STF-
ADPF nº 323/DF, rel. Min. Gilmar Mendes. Enfim, veio a 
Lei 13.467 e expressamente adotou tal teoria. 

2) Teoria da aderência limitada pelo 
prazo 

B) Foi a tese adotada pela Lei 8.542/1992, defendendo 
que a norma coletiva vigore até o ulterior advento de nova 
norma expressa ou tacitamente revogadora. 

3) Teoria da aderência limitada pela 
revogação por outra norma jurídica 

C) Fundamentada na similitude guardada entre as 
normas coletivas e as normas contratuais, numa época 
anterior à Magna Carta, em que não se concebia à 
negociação coletiva o poder de criar “normas jurídicas”. 

 

130. Considerando-se os arts. 615 e 615, §3º, da CLT, assinale a alternativa incorreta: 

A) O processo de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação total ou parcial de Convenção ou 
Acordo ficará subordinado, em qualquer caso, à aprovação de Assembleia Geral dos Sindicatos 
convenentes ou partes acordantes (CLT, art. . 

B) O instrumento de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação de Convenção ou Acordo será 
depositado para fins de registro e arquivamento, na repartição em que o mesmo originariamente foi 
depositado. 

C) As modificações introduzidos em Convenção ou Acordo, por força de revisão ou de revogação 
parcial de suas cláusulas passarão a vigorar 3 (três) dias após a realização de depósito. 

D) Havendo convenção, acordo ou sentença normativa em vigor, o dissídio coletivo deverá ser 
instaurado até 60 (sessenta) dias antes do respectivo termo final, para que o novo instrumento possa 
ter vigência no dia imediato a esse termo. 
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VIII. CONTEÚDO DA NORMA COLETIVA 

131. Quanto ao conteúdo obrigatório das CCTs e ACTs exigido pelo art. 613 da CLT, está 
inadequado: 

A) Designação dos Sindicatos convenentes ou dos Sindicatos e empresas acordantes; 

B) Prazo de vigência; 

C) Condições ajustadas para reger as relações individuais de trabalho durante sua vigência, 
admitindo-se emendas; 

D)  Normas para a conciliação das divergências sugeridas entre os convenentes por motivos da 
aplicação de seus dispositivos 

E) Disposições sobre o processo de sua prorrogação e de revisão total ou parcial de seus 
dispositivos; 

F) Direitos e deveres dos empregados e empresas;   

G) Penalidades para os Sindicatos convenentes, os empregados e as empresas em caso de violação 
de seus dispositivos. 

 

132. A doutrina chama de cláusulas _______________________ (normativas/obrigacionais) 
aquelas que versam sobre condições de trabalho. 

 

133. A doutrina chama de cláusulas _______________________ (normativas/obrigacionais) 
aquelas que versam sobre relações entre as entidades pactuantes. 

 

134. A norma coletiva é ditada pelo princípio da autonomia privada coletiva. São limites à 
autonomia privada coletiva e seus respectivos significados: 

 

1) Norma heterônoma proibitiva A) Significa que caso haja uma lei em sentido amplo 
proibindo algo ou reservando a um decreto a regulação 
de algo, a norma coletiva não poderá dispor sobre a 
matéria, sobretudo em se tratando de contrariedade a 
norma disciplinadora da política econômico-financeira 
(CLT, art. 623). 

2) Normas de indisponibilidade 
absoluta 

B) Expressão cunhada por Godinho Delgado para 
designar o princípio regente da norma coletiva, 
significando que:  

i) as normas coletivas são válidas se implementarem um 
padrão de direitos para um dado setor profissional mais 
vantajoso que o padrão geral de direitos outorgado pelas 
leis; ou 
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ii) as normas coletivas são válidas se, mesmo 
implementando um padrão setorial mais prejudicial que o 
padrão legal, transacionarem direitos trabalhistas de 
indisponibilidade apenas relativa (e não de 
indisponibilidade absoluta) ou restringirem direitos nos 
casos e pelos fundamentos expressos na Constituição 
(ex: redução de salários, redução de jornadas e salários; 
majoração do turno de revezamento ininterrupto de seis 
horas). 

 

3) Princípio da adequação setorial 
negociada 

C) Significa que o espaço de flexibilização do direito 
legislado pela norma coletiva está restrito a normas do 
direito do trabalho de indisponibilidade meramente 
relativa. 

 

135. São direitos passíveis de negociação coletiva segundo a Constituição, exceto: 

A) Redução salarial; 

B) Elastecimento da duração do turno de revezamento ininterrupto; 

C) Compensação e redução de jornada de trabalho; 

D) Representação de trabalhadores no local de trabalho; 

 

136. O art. 611-A da CLT estabelece hipóteses de prevalência do negociado coletivamente sobre 
o legislado. Trata-se de hipótese incorretamente descrita: 

A) pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais; 

B) banco de horas anual; 

C) intervalo intrajornada, respeitadas as pausas legais;  

D) adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE), previsto na Lei 13.189/2018; 

E) plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem 
como identificação dos cargos que se enquadram como funções de confiança. 

 

137. O art. 611-A da CLT estabelece hipóteses de prevalência do negociado coletivamente sobre 
o legislado. Trata-se de hipótese incorretamente descrita: 

A) regulamento empresarial;  

B) representante dos trabalhadores no local de trabalho; 

C) teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho intermitente; 
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D) remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado, e 
remuneração por desempenho individual; 

E) dispensa de registro de jornada de trabalho. 

 

138. O art. 611-A da CLT estabelece hipóteses de prevalência do negociado coletivamente sobre 
o legislado. Trata-se de hipótese incorretamente descrita: 

A)  troca do dia de feriado; 

B) enquadramento do grau de insalubridade; 

C) prorrogação de jornada em ambientes insalubres, mediante licença prévia das autoridades 
competentes do Ministério do Trabalho; 

D) prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente concedidos em programas de 
incentivo;  

E) participação nos lucros ou resultados da empresa. 

 

139. Nos termos dos arts. 611-A e 611-B da CLT, trata-se de matéria suscetível de negociação 
coletiva, exceto: 

A) intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas superiores a seis 
horas; 

B)  repouso semanal remunerado; 

C) modalidade de registro de jornada de trabalho;  

D) enquadramento do grau de insalubridade; 

E) prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades 
competentes do Ministério do Trabalho. 

 

140. Assinale a alternativa incorreta: 

A) No exame da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho 
analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, balizando 
sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva.  

B) A inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção coletiva ou 
acordo coletivo de trabalho não ensejará sua nulidade por não caracterizar um vício do negócio 
jurídico. 

C) Se for pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou o acordo 
coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante 
o prazo de vigência do instrumento coletivo. 

D) Na hipótese de procedência de ação anulatória de cláusula de convenção coletiva ou de acordo 
coletivo de trabalho, quando houver a cláusula compensatória, esta deverá ser igualmente anulada, 
sem repetição do indébito. 
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E) Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho poderão 
participar como litisconsortes em ação individual ou coletiva que tenha como objeto a anulação de 
cláusulas desses instrumentos. 

 

141. Assinale a alternativa incorreta: 

A) A Lei 13.467/2017 positivou, em caráter exemplificativo, rol de matérias insuscetíveis de serem 
objeto lícito de convenção ou acordo coletivo de trabalho. 

B) Regras sobre duração do trabalho e intervalos não são consideradas como normas de saúde, 
higiene e segurança do trabalho para os fins de se reconhecer a ilicitude de pactuação coletiva a seu 
respeito. 

C) Normas de identificação profissional, inclusive as anotações na Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, são impassíveis de negociação coletiva. 

D) Normas sobre seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário, e de valor dos 
depósitos mensais e da indenização rescisória do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 
são insuscetíveis de negociação coletiva. 

E) Troca de dia de feriado é passível de negociação coletiva, mas não o descanso semanal 
remunerado. 

 

142. Assinale a alternativa que descreve incorretamente objeto ilícito de convenção ou acordo 
coletivo de trabalho: 

A) valor real do décimo terceiro salário; 

B) remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;  

C) proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;  

D) salário-família; 

E)  repouso semanal remunerado. 

 

143. De acordo com o art. 611-B da CLT, constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de 
acordo coletivo de trabalho a supressão ou a redução dos seguintes direitos, exceto: 

A) remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% (cinquenta por cento) à do 
normal; 

B) número de dias de férias devidas ao empregado e  gozo de férias anuais remuneradas com, pelo 
menos, um terço a mais do que o salário normal; 

C) Reserva de vagas a pessoas com deficiência; 

D) Cotas de aprendizagem; 

E) Prazo prescricional. 
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144. Considerando-se o disposto nos arts. 59-A, 235-F, 476-A, 619 e 625-C da CLT, assinale a 
alternativa incorreta: 

A) Convenção e acordo coletivo poderão prever jornada especial de 12 (doze) horas de trabalho por 
36 (trinta e seis) horas de descanso para o trabalho do motorista profissional empregado em regime 
de compensação. 

B) Salvo quanto a entidades atuantes no setor de saúde, a jornada 12 x 36 deverá ser estabelecida 
por negociação coletiva. 

C) O contrato de trabalho poderá ser suspenso, por um período de dois a cinco meses, para 
participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo 
empregador, com duração equivalente à suspensão contratual, mediante previsão em convenção ou 
acordo coletivo de trabalho e aquiescência formal do empregado. 

D) Nenhuma disposição de contrato individual de trabalho que contrarie normas de Convenção ou 
Acordo Coletivo de Trabalho poderá prevalecer na execução do mesmo, sendo considerada nula de 
pleno direito. 

E) A lei pré-estabeleceu as normas de funcionamento das Comissões de Conciliação Prévia no 
âmbito das empresas; no caso das CCPs instituídas no âmbito sindical, sua constituição e normas 
de funcionamento virão definidas em convenção ou acordo coletivo. 

 

REGULAMENTO DE EMPRESA 

145. Assinale a alternativa incorreta: 

A) O regulamento de empresas é fonte do direito do trabalho, produto de enunciação unilateral 
do empregador. 

B) Parte da doutrina menciona que o regulamento de empresa não possuiria natureza de fonte 
porquanto suas prescrições teriam natureza de “cláusula” e não de “norma”. 

C) A afirmação acima é incorreta à luz da teoria pura do direito, pois compara grandezas 
distintas. Tanto cláusulas de um contrato como artigos de uma lei podem veicular normas. 

D) Devido ao princípio da norma mais favorável, as cláusulas regulamentares, que revoguem ou 
alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a 
revogação ou alteração do regulamento. 

E) Havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado por um 
deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro. 

 

146. Assinale a alternativa incorreta: 

A) A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando 
dispuserem sobre regulamento empresarial. 

B) A licença-prêmio, na vigência do contrato de trabalho, não pode ser convertida em pecúnia, 
salvo se expressamente admitida a conversão no regulamento da empresa. 

C) O abono de férias concedido em virtude de cláusula do regulamento da empresa não integrará 
a remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho.  
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D) A estabilidade contratual ou a derivada de regulamento de empresa são compatíveis com o 
regime do FGTS. Diversamente ocorre com a estabilidade legal (decenal, art. 492 da CLT), que é 
renunciada com a opção pelo FGTS. 

E) Cabe Recurso de Revista de decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio 
individual, pelos Tribunais Regionais do Trabalho, quando derem ao mesmo dispositivo de 
regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do 
Tribunal Regional prolator da decisão recorrida, interpretação divergente. 

 

 

147. Assinale a alternativa incorreta: 

A) Segundo o STF, a competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades 
privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito 
Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho.  

B) Segundo o STF, é da Justiça comum a competência para o processamento de demandas 
ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 

C) O STF determinou, sob pena de nulidade da decisão, a remessa à Justiça Comum de todas 
as lides envolvendo complemento de aposentadoria, independentemente do estado em que se 
encontrassem, quando do julgamento do RE 586453/SE. 

D) A complementação dos proventos de aposentadoria, instituída, regulamentada e paga 
diretamente pelo empregador, sem vínculo com as entidades de previdência privada fechada, é 
regida pelas normas em vigor na data de admissão do empregado, ressalvadas as alterações que 
forem mais benéficas. 

E) Na hipótese de coexistência de dois regulamentos de planos de previdência complementar, 
instituídos pelo empregador ou por entidade de previdência privada, a opção do beneficiário por um 
deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do outro. 

 

 

148. Leia e assinale a alternativa correta: 

I – É da Justiça Comum a competência para julgar pedido de complementação de aposentadoria 
devida por plano de previdência complementar, ainda que haja previsão no regulamento empresarial 
a respeito de tal previdência complementar. 

II – É da Justiça do Trabalho a competência para determinar ao empregador que, na condição de 
patrocinador, recolha contribuições por ele devidas a entidade de previdência complementar como 
decorrência de reflexo de verbas rescisórias a que foi condenado. 

III - A previdência social orienta-se pelo princípio contributivo em todos os seus regimes: regime geral, 
regime do servidor público e regime complementar privado. No caso da previdência complementar 
gerida por entidade fechada, embora o ingresso em tal regime seja facultativo, uma vez inserto o 
participante/associado e seu patrocinador/instituidor, o custeio se torna compulsório por meio do 
recolhimento das contribuições, conforme se extrai do art. 202, § 2º, da Constituição Federal e do 
art. 6º da Lei Complementar nº 108/2001. 
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A) Todas estão corretas; 

B) Todas são falsas; 

C) Apenas I está correta; 

D) Apenas II está correta; 

E) Apenas III está correta. 

 

149. Assinale a alternativa incorreta: 

A) A complementação dos proventos de aposentadoria, instituída, regulamentada e paga 
diretamente pelo empregador, sem vínculo com as entidades de previdência privada fechada, é 
regida pelas normas em vigor na data de admissão do empregado, ressalvadas as alterações que 
forem mais benéficas. 

B) Na hipótese de coexistência de dois regulamentos de planos de previdência complementar, 
instituídos pelo empregador ou por entidade de previdência privada, a opção do beneficiário por um 
deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do outro. 

C) Após a entrada em vigor das Leis Complementares nºs 108 e 109, de 29/05/2001, reger-se-á 
a complementação dos proventos de aposentadoria pelas normas vigentes na data da 
implementação dos requisitos para obtenção do benefício, ressalvados o direito adquirido do 
participante que anteriormente implementara os requisitos para o benefício e o direito acumulado do 
empregado que até então não preenchera tais requisitos.  

D) O entendimento mencionado na alternativa C aplica-se a todos os processos em curso no 
Tribunal Superior do Trabalho. 
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DIA 8 

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 
 

O Ministério Público do Trabalho: Atribuições do MPT (prof. Luiz Fabre) 

 
Início: 
Término: 
Acertos: _____/15 
 
 

 

 

Atuando em Juízo, o Ministério Público atua ora como órgão interveniente (fiscal do ordenamento 

jurídico, ou custos juris), ora como órgão agente (geralmente, autor). 

 

A atuação do parquet como órgão agente, no âmbito extrapenal, geralmente ocorre através de 

ação civil pública (expressão aqui utilizada indistintamente para se referir tanto à Ação Civil 

Pública referida pela Lei 7.347/1985 para a tutela de interesses e direitos difusos e coletivos, 

como para se referir à Ação Coletiva, referida pelo Código de Defesa do Consumidor com 

instrumento de tutela de interesses individuais homogêneos). 

 

Portanto, sempre que se pensa na atuação extrapenal do Ministério Público como parte, e, 

consequentemente, no objeto da ação civil pública, associa-se à tutela de uma coletividade de 

interesses (difusos, coletivos e individuais homogêneos). 

 

Mas não é bem assim... Diversos dispositivos jurídicos levam à conclusão de que a legitimidade 

ministerial não se revela apenas quantitativamente (pelo quantitativo dos interesses tutelados), 

mas também objetivamente, em consonância com o grau de fundamentalidade dos interesses 

em xeque. Por exemplo: 

 

Constituição Federal: 

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis. 
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Lei 7.853/1989 com a redação dada pela Lei 13.146/2015 

Art. 3o  As medidas judiciais destinadas à proteção de interesses coletivos, difusos, individuais 

homogêneos e individuais indisponíveis da pessoa com deficiência poderão ser propostas pelo 

Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela União, pelos Estados, pelos Municípios, pelo 

Distrito Federal, por associação constituída há mais de 1 (um) ano, nos termos da lei civil, por 

autarquia, por empresa pública e por fundação ou sociedade de economia mista que inclua, entre 

suas finalidades institucionais, a proteção dos interesses e a promoção de direitos da pessoa com 

deficiência. 

 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990) 

Art. 201. Compete ao Ministério Público: 

V - promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais, 
difusos ou coletivos relativos à infância e à adolescência, inclusive os definidos no art. 220, § 3º 
inciso II, da Constituição Federal; 

 

Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) 

Art. 74. Compete ao Ministério Público: 

I – instaurar o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos direitos e interesses difusos 

ou coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos do idoso; 

 

 

 

 

1. É prerrogativa do Ministério Público ser intimado pessoalmente de todos os atos processuais, 
mediante remessa dos autos à Procuradoria: 

A) Apenas quando atuar como órgão agente (exemplo: parte autora em ação civil pública). 

B) Apenas quando atuar como órgão interveniente (atuação como custos juris, por exemplo, em 
processo envolvendo interesse de incapazes). 

C) Apenas no processo físico, pois no processo eletrônico não há como remeter autos à Procuradoria. 

D) Desde que o procurador do trabalho não haja sido intimado de outra forma, por exemplo, na 
própria audiência de instrução quanto à data da audiência de prolação da sentença. 

E) Em qualquer hipótese, quer atuando como órgão agente ou interveniente, quer se trate de autos 
físicos ou eletrônicos, ainda que tenha ocorrido intimações de outro modo, como intimações em 
audiência ou por mandado. 

 

 

2. Em sala de audiência, o membro do Ministério Público do Trabalho: 

A) Possui a prerrogativa de assentar-se à direita do Magistrado, no mesmo plano. Nos Tribunais, à 
direita do Presidente. 

B) Conta com a prerrogativa do assento à direita apenas quando atuar como parte. 

C) Conta com a prerrogativa do assento à direita apenas quando atuar como custos juris. 
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Quanto às atribuições do MPT (LC 75/1993, art. 83), circule a expressão correta: 

 

3. promover as ações que lhe sejam atribuídas (pelas leis trabalhistas / pela Constituição Federal 
e pelas leis trabalhistas); 

 

4. manifestar-se (em qualquer fase do processo trabalhista / na fase postulatória do processo 
trabalhista), acolhendo solicitação do juiz ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse 
público que justifique a intervenção; 

 

5. promover a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho, para defesa de interesses 
coletivos, quando desrespeitados os direitos (sociais constitucionalmente garantidos / difusos e 
coletivos dos trabalhadores); 

 

6. propor (a ação civil pública / as ações cabíveis) para declaração de nulidade de (cláusula de 
contrato, acordo coletivo ou convenção coletiva / cláusula de acordo coletivo ou convenção coletiva) 
que viole as liberdades (coletivas / individuais ou coletivas) ou os direitos (sociais / individuais) 
indisponíveis dos trabalhadores; 

 

7. propor as ações necessárias à defesa dos (direitos e interesses / direitos e interesses 
coletivos) dos menores, incapazes e índios, decorrentes das relações de trabalho; 

 

8. recorrer das decisões da Justiça do Trabalho, quando entender necessário, (nos processos 
em que for parte / tanto nos processos em que for parte, como naqueles em que oficiar como fiscal 
da lei), bem como pedir revisão dos Enunciados da Súmula de Jurisprudência do Tribunal Superior 
do Trabalho; 

 

9. funcionar nas sessões dos Tribunais Trabalhistas, manifestando-se (verbalmente / por escrito) 
sobre a matéria em debate, sempre que (entender necessário / for parte ou oficiar como fiscal da lei), 
sendo-lhe (defeso / assegurado o direito de) vista dos processos em julgamento, (podendo / não 
podendo) solicitar as requisições e diligências que julgar convenientes; 

 

10. instaurar instância em caso de greve, quando (reputar conveniente / a defesa da ordem 
jurídica ou o interesse público assim o exigir); 

 

11. promover ou participar da instrução e conciliação em dissídios decorrentes da paralisação de 
serviços de (interesse público / qualquer natureza), oficiando (facultativamente / obrigatoriamente) 
nos processos, manifestando sua concordância ou discordância, em eventuais acordos firmados 
antes da homologação, resguardado o direito de recorrer em caso de violação à lei e à Constituição 
Federal; 

 

12. promover mandado de injunção, quando a (matéria for trabalhista / competência for da Justiça 
do Trabalho); 
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13. atuar como árbitro, se assim for solicitado pelas partes, nos dissídios (coletivos / de 
competência da Justiça do Trabalho); 

 

14. requerer as diligências (cabíveis / que julgar convenientes) para o correto andamento dos 
processos e para a melhor solução das lides trabalhistas; 

 

15. intervir (facultativamente / obrigatoriamente) em (todos os feitos / quando houver interesse 
social) (em todos os/ nos segundo e terceiro) graus de jurisdição da Justiça do Trabalho, quando a 
parte for (a União, Estados, Distrito Federal e Municípios / pessoa jurídica de Direito Público, Estado 
estrangeiro ou organismo internacional). 

 

16. É atribuição do MPT, exceto: 

A) manifestar-se em qualquer fase do processo trabalhista, acolhendo solicitação do juiz ou por 
sua iniciativa, quando entender existente interesse público que justifique a intervenção; 

B) propor as ações cabíveis para declaração de nulidade de  cláusula de contrato, acordo 
coletivo ou convenção coletiva que viole as liberdades individuais ou coletivas ou os direitos 
individuais indisponíveis dos trabalhadores;  

C) funcionar nas sessões dos Tribunais Trabalhistas, manifestando-se verbalmente sobre a 
matéria em debate, sempre que entender necessário, sendo-lhe assegurado o direito de vista dos 
processos em julgamento, podendo solicitar as requisições e diligências que julgar convenientes; 

D) requerer as diligências que julgar convenientes para o correto andamento dos processos e 
para a melhor solução das lides trabalhistas; 

E) intervir obrigatoriamente em todos os feitos, em todos os graus de jurisdição da Justiça do 
Trabalho, quando a parte for pessoa jurídica de Direito Público, Estado estrangeiro ou organismo 
internacional. 

 

17. Assinale a alternativa incorreta: 

A) A legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação rescisória restringe-se a três hipóteses: 
quando não for ouvido em processo que lhe era obrigatória a intervenção, quando a decisão 
rescindenda é o efeito de simulação ou de colusão das partes, a fim de fraudar a lei, e em outros 
casos em que se imponha sua atuação. 

B) Ao exarar o parecer na remessa de ofício, na qualidade de “custos legis”, o Ministério Público 
não tem legitimidade para arguir a prescrição em favor de entidade de direito público, em matéria de 
direito patrimonial. 

C) O Ministério Público do Trabalho não tem legitimidade para recorrer na defesa de interesse 
patrimonial privado, ainda que de empresas públicas e sociedades de economia mista. 

D) Há legitimidade do Ministério Público do Trabalho para recorrer de decisão que declara a 
existência de vínculo empregatício com sociedade de economia mista ou empresa pública, após a 
Constituição Federal de 1988, sem a prévia aprovação em concurso público, pois é matéria de ordem 
pública. 

E) O Ministério Público do Trabalho pode arguir, em parecer, na primeira vez que tenha de se 
manifestar no processo, a nulidade do contrato de trabalho em favor de ente público, ainda que a 
parte não a tenha suscitado, a qual será apreciada, sendo vedada, no entanto, qualquer dilação 
probatória. 
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DIA 9 

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO 

 

Raciocínio lógico. Proposição. Proposições simples e compostas. 
Conectivos “e” e “ou”. Conjunção. Disjunção inclusiva. (prof. Edinho Jr.) 

 

Início: 

Término: 

Acertos: _____/  
 

Por razões de formatação, inicia na próxima página. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

 

  

 

    

   PROPOSIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

       

  

      

 

 

 

 

 

 

Aqui, estudaremos a lógica formal e, NÃO devemos nos preocupar com o 

conteúdo em questão. Como por exemplo, veremos nas próximas rodadas que 

a oração: “Se a Terra é um satélite, então o sol é uma estrela” trata-se de uma 

proposição correta. Legal né?! Vamos lá.... 

 

 

É toda oração declarativa, excluindo as formas interrogativas, exclamativas e imperativas, que possa 

ser julgada como verdadeira (V) ou falsa (F), mas não ambas as classificações, isto é, toda oração admite 

um único valor lógico, V ou F, denomina-se proposição.  

Exemplos:  

(a) “A capital do Brasil é Goiânia” é uma proposição falsa. 

(b) “24 > 15” é uma proposição verdadeira. 

(c) “Existe um único número, simultaneamente primo e par” é uma proposição verdadeira. 

Fique atento, pois 𝒙 + 𝒚 = 𝟏𝟑 é uma sentença aberta, e o seu valor lógico (V ou F) depende do valor 

atribuído as variáveis e, portanto, sentenças abertas não são proposições. 

 

 

...também conhecida por 

proposição atômica, formada 

por uma estrutura simples 

(inicial), possuindo um único 

verbo. 

 

Proposição  

SIMPLES 

PROPOSIÇÃO 

Proposição  

COMPOSTA 

...também conhecida por 

proposição molecular, formada 

por proposições simples que se 

unem por conectivos. 
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Texto referente às questões 01 e 02. 

 

 

(03) (CESPE) A respeito de lógica proposicional, julgue os itens subsequentes. 

A proposição “No Brasil, 20% dos acidentes de trânsito ocorrem com indivíduos que consumiram bebida 

alcoólica" é uma proposição simples. 

(     ) CERTO   (     ) ERRADO   

 

 

 

(06) (CESPE) A frase: Que dia maravilhoso! consiste em uma proposição no estudo da lógica. 

(     ) CERTO   (     ) ERRADO 

 

(07) (CESPE) De acordo com as definições apresentadas acima e a veracidade de todas as informações 

apresentadas no texto precedente, julgue o item. 

A frase "Quanto subiu o percentual de mulheres assalariadas nos últimos 10 anos?" não pode ser considerada 

uma proposição: 

(01) (CESPE) A frase “O triplo de quatro é 

menor do que dez?” é uma proposição falsa.  

(     ) CERTO  (     ) ERRADO  

 

(02) (CESPE) A frase “No ano de 2007, o índice 

de criminalidade da cidade caiu pela metade em 

relação ao ano de 2006” é uma sentença aberta.  

(     ) CERTO  (     ) ERRADO 

 

  

 

 

(04) (CESPE) Há duas proposições no 

seguinte conjunto de sentenças: 

(I) O BB foi criado em 1980. 

(II) Faça seu trabalho corretamente. 

(III) Manuela tem mais de 40 anos de idade. 

(     ) CERTO  (     ) ERRADO  

 

(05) A oração: “Ele é o juiz do TRT da 17ª 

Região” é uma proposição simples. 

(     ) CERTO  (     ) ERRADO  
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(     ) CERTO   (     ) ERRADO  

 

Nos exercícios de 08 a 19, julgue se as orações abaixo representam uma proposição: 

 

(08) (     ) “O Acre é um estado da Região Nordeste” ___________________________________________ 

 

(09) (     ) “Você viu o cometa Halley?” ______________________________________________________ 

 

(10) (     ) Se x < 2, então x + 3 > 1. _________________________________________________________ 

 

(11) (     ) "A frase dentro destas aspas é uma mentira" _________________________________________ 

 

(12) (     ) 𝑥 + 𝑦 = 7  ____________________________________________________________________ 

 

(13) (     ) √4 + 3 = 7 ___________________________________________________________________ 

 

(14) (     )  “Pelé marcou dez gols para a seleção brasileira” _____________________________________ 

 

(15) (     ) “O que é isto?” _________________________________________________________________ 

 

(16) (     ) “Qual é o nome pelo qual é conhecido o Ministério das Relações Exteriores?”  ______________ 

 

(17) “Estude mais” ______________________________________________________________________ 

 

(18) “Mariana é advogada” _______________________________________________________________ 

 

(19) “Ela é advogada” ___________________________________________________________________ 

 

(20) (QUADRIX) Das afirmativas a seguir, assinale a única que apresenta uma proposição lógica. 

a) Uma alimentação saudável é um dos princípios básicos para uma vida saudável. 

b) Reflita sobre sua saúde! 

c) Já pensou como vai sua saúde? 

d) Seja qual for seu ritmo de vida, aprenda a se exercitar sempre. 

e) 31 de março: dia da saúde e nutrição. 

 

(21) (CESPE) Com relação às proposições lógicas, julgue os próximos itens. 
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A expressão: “Como não se indignar, assistindo todos os dias a atos de violência fortuitos estampados em todos 

os meios de comunicação do Brasil e do mundo?” é uma proposição lógica que pode ser representada por P →

Q, em que P e Q são proposições lógicas convenientemente escolhidas. 

(     ) CERTO  (     ) ERRADO 

 

 

Nos exercícios de 22 a 25, classifique as proposições em simples ou compostas.  

 

(22) Se x é um número inteiro então x é um número natural. _____________________________________ 

 

(23) Ou Edinho irá à festa ou ficará em casa. _______________________________________  

 

(24) Vou me casar, se e somente se, eu conseguir um emprego. _________________________ 

 

(25) (CESPE) “Antônio fuma 10 cigarros por dia, logo a probabilidade de ele sofrer um infarto é três 

vezes maior que a de Pedro, que é não fumante”. ________________________________________ 

 

(26) O conjunto dos números racionais é fechado para as quatro operações. _________________________ 

 

(27) (Simulado - INSS)  

Se ela dança eu danço 

Se ela dança eu danço 

Se ela dança eu danço 

Falei com DJ 

Pra fazer diferente..... 

 

O texto acima é recorte de uma música conhecida na cultura brasileira. Com base no texto responda o item a 

seguir: 

Na primeira linha texto temos um condicional, representado por P → Q. Sabemos da lógica que um condicional 

é falso quando temos uma premissa verdadeira com tese falsa, deste o modo a negação da primeira linha se dá 

quando “Ela dança e eu não danço". 

(     ) CERTO  (     ) ERRADO 

 

 

(28) (CESPE) Proposições são sentenças que podem ser julgadas como verdadeiras ou falsas, mas não admitem 

ambos os julgamentos. A esse respeito, considere que A represente a proposição simples "É dever do servidor 

apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função", e que B represente a proposição 
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simples “É permitido ao servidor que presta atendimento ao público solicitar dos que procuram ajuda 

financeira para realizar o cumprimento de sua missão”. 

Considerando as proposições A e B acima, julgue o item subsequente, com respeito ao Código de Ética 

Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e às regras inerentes ao raciocínio lógico. 

Sabe-se que uma proposição na forma "Ou A ou B" tem valor lógico falso quando A e B são ambos falsos; nos 

demais casos, a proposição é verdadeira. Portanto, a proposição composta "Ou A ou B", em que A e B são as 

proposições referidas acima, é verdadeira. 

(     ) CERTO    (     ) ERRADO 

 

Em Raciocínio Lógico, estudaremos e muito, as proposições compostas, também conhecidas por proposições 

moleculares, e como vimos inicialmente, são proposições constituídas de duas ou mais proposições simples, 

que se “conectam”.  E para isto, estudaremos a partir deste momento os CONECTIVOS. 

 

 

Para dar início aos conectivos lógicos, vamos estudar a:  

 

1ª parte: CONJUNÇÃO (e) – aqui representada simbolicamente por: ^. Por exemplo, na proposição:  

“Mariana é Imbitubense e juíza do Trabalho”. 

 

 

Simbolicamente, representamos esta proposição por: 𝐀 ^ 𝐁, ou ainda, A e B. 

Para cada conectivo estudado, teremos uma tabela verdade, esta será o caminho para a resolução de inúmeros 

exercícios e, consequentemente estaremos mais próximos da realização de uma grande conquista: sua 

APROVAÇÃO. Vamos lá! 

 

CONJUNÇÃO: A e B, ou ainda, A ^ B 

 

  A B A ^ B 

V V V 

 V F F 

F V F 

F F F 

 

Com base na tabela anterior, nos exercícios de 29 a 38, assinale V para as proposições verdadeiras e F para as 

proposições falsas.  

 

(29) (     ) A galinha mia e o cachorro late. 

(B) (A) 

FICA O TOQUE: perceba que proposições compostas 

com o conectivo (e) serão verdadeiras somente se ambas 

as proposições simples forem verdadeiras, para as outras 

possibilidades são falsas. 
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(30) (     ) 13 é mpar e 2 é um número primo. 

 

(31) (     ) 6 é ímpar e o Grêmio Futebol Porto – Alegrense é um time gaúcho. 

 

(32) (     ) A cidade de Palmas é a capital do Brasil e os Pokémon são argentinos. 

 

(33) (     ) −21 é um número inteiro e os dinossauros são animais de estimação.  

  

(34) (     ) A idioma oficial do Brasil é a língua portuguesa e 8 >  −1 + 7 . 

 

(35) (     ) O carro é um vegetal e a beterraba é o novo lançamento do Hyundai. 

 

(36) (     ) O jacaré é um réptil e o número 𝜋 pode ser representado por 3,14. 

 

(37) (     )  O facebook foi desenvolvido pelo ilustre professor Luiz Fabre e gatos voam. 

 

(38) (     ) Há vida inteligente no planeta Sol e a Matemática é ciência humana. 

 

(39) (CESPE) A proposição: “Fiscalizar os poderes constituídos é um dos pilares da democracia e garantir a 

liberdade de expressão, outro pilar da democracia” pode ser corretamente representada por      P ∧ Q. 

(     ) CERTO  (     ) ERRADO 

 

(40) (CESPE) Ao comentar sobre as razões da dor na região lombar que seu paciente sentia, o médico fez as 

seguintes afirmativas. 

 

 

Tendo como referência a situação acima apresentada, julgue os itens seguintes, considerando apenas seus 

aspectos lógicos. A proposição P1 pode ser corretamente representada pela forma simbólica P ^ Q  em 

que P e Q são proposições convenientemente escolhidas e o símbolo ^ representa o conectivo lógico 

denominado conjunção. 

(     ) CERTO  (     ) ERRADO 
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2ª parte: DISJUNÇÃO INCLUSIVA (ou) – aqui representada simbolicamente por: ˅. Por exemplo, 

na proposição: “Queremos um funcionário que inglês ou alemão”. 

Simbolicamente, representamos esta proposição por: 𝐀 ˅ 𝐁, ou ainda, A ou B. 

 

DISJUNÇÃO: A ou B, ou ainda, A ˅ B 

 

  A B A ˅ B 

V V V 

 V F V 

F V V 

F F F 

 

Com base na tabela anterior, nos exercícios de 41 a 50, assinale V para as proposições verdadeiras e F para as 

proposições falsas.  

 

(41) (     ) A Matemática é uma ciência exata ou 2016 não foi um ano bissexto.  

 

(42) (     ) Domingo é o primeiro dia da semana ou segunda é o primeiro dia da semana. 

 

(43) (     ) Todo número natural é um número inteiro ou todo número inteiro é um número natural. 

 

(44) (     ) 1,9999 … < 2 ou 1,999 … . > 2. 

 

(45) (     ) Todo número racional pode ser escrito na forma de fração ou o número 𝜋 é um número irracional. 

 

(46) (     ) O trabalho o Brasil é permito para menores de 10 anos de idade ou Buenos Aires é a capital do 

Japão. 

 

(47) (     ) √49% = 70% ou  2 + 2 = 5. 

 

(48) (     ) Todo número racional pode ser escrito na forma de fração ou História é uma ciência exata. 

 

(49) (     ) O céu é vermelho ou o voto não é obrigatório em nenhuma idade. 

 

FICA O TOQUE: perceba que proposições compostas com o 

conectivo (ou) serão falsas somente se ambas as proposições 

simples forem falsas, para as outras possibilidades são 

verdadeiras. 
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(50) (     ) O Brasil é uma república federativa ou o Acre é uma invenção dos professores de Geografia. 
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DIA 10 

LEGISLAÇÃO 

 

Direito de pessoal I: regime constitucional do funcionalismo público (prof. 
Fábio Wu)  

 

Início: 

Término: 

Acertos: _____/  
 

Circule a alternativa correta ou preencha as lacunas: 

1. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios obedecerá, ___________________________________________ (exclusivamente/ dentre 
outros), aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.  

2. É (correto/ incorreto) afirmar que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis apenas aos 
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, sendo vedado o acesso aos estrangeiros.  

3. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas 
ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista 
em lei, ______________________________________ (ressalvadas/ incluídas) as nomeações para cargo em 
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.  

4. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação 
em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que ___________________________ (integra/ 
não integra) a carreira na qual anteriormente investido.  

5. ____________________________________________ (O edital do concurso/ Só por lei se) pode sujeitar a 
exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.  

6. A exigência de experiência profissional prevista apenas em edital __________________________ (importa/ 
não importa) em ofensa constitucional.  

7. O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima como critério de admissão, quando 
possa ser justificado ________________________________________________________ (pelo tempo a ser 
exercido no/ pela natureza das atribuições do) cargo a ser preenchido.  

8. É ___________________________________ (constitucional/ inconstitucional) o veto não motivado à 
participação de candidato a concurso público.  
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9. É (correto/ incorreto) afirmar que o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido 
na inscrição para o concurso público e não no momento da posse.  

10. O portador de visão monocular _______________________________ (tem/ não tem) direito de concorrer, 
em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes.  

11. O portador de surdez unilateral _____________________________________ (se qualifica/ não se 
qualifica) como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos.  

12. O prazo de validade do concurso público será de até ___________________________ (um ano/ dois anos), 
_________________________________________________________ (improrrogável/ prorrogável uma vez, 
por igual período).  

13. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de 
provas ou de provas e títulos ________________________ (será/ não será) convocado com prioridade sobre 
novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira.  

14. Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem o direito à nomeação, quando o cargo 
for preenchido ________________ (com/ sem) observância da classificação.  

15. Em regra, o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas oferecidas pelo edital 
possui __________________________________________________ (direito subjetivo/ apenas expectativa de 
direito) à nomeação.  

16. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de 
validade do certame anterior, __________________________ (gera/ não gera) automaticamente o direito à 
nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital.  

Notícias STF 
 
RE 598099 

Quarta-feira, 10 de agosto de 2011 

Condições ao direito de nomeação 
O ministro Gilmar Mendes salientou que o direito à nomeação surge quando se realizam as condições 
fáticas e jurídicas. São elas: previsão em edital de número específico de vagas a serem preenchidas 
pelos candidatos aprovados no concurso; realização do certame conforme as regras do edital; 
homologação do concurso; e proclamação dos aprovados dentro do número de vagas previstos no 
edital em ordem de classificação por ato inequívoco e público da autoridade administrativa 
competente. 
Conforme Mendes, a acessibilidade aos cargos públicos “constitui um direito fundamental e expressivo 
da cidadania”. Ele destacou também que a existência de um direito à nomeação limita a 
discricionariedade do poder público quanto à realização e gestão dos concursos públicos. “Respeitada 
a ordem de classificação, a discricionariedade da administração se resume ao momento da nomeação 
nos limites do prazo de validade do concurso, disse. 
Situações excepcionais 
No entanto, o ministro Gilmar Mendes entendeu que devem ser levadas em conta "situações 
excepcionalíssimas" que justifiquem soluções diferenciadas devidamente motivadas de acordo com o 
interesse público. “Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a 
recusa da administração de nomear novos servidores, salientou o relator. 
Segundo ele, tais situações devem apresentar as seguintes características: Superveniência - eventuais 
fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação 
de edital do certame público; Imprevisibilidade - a situação deve ser determinada por circunstâncias 
extraordinárias à época da publicação do edital; Gravidade – os acontecimentos extraordinários e 
imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou 
mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; Crises econômicas de grandes 
proporções; Guerras; Fenômenos naturais que causem calamidade pública ou comoção interna; 
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Necessidade – a administração somente pode adotar tal medida quando não existirem outros meios 
menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. 
O relator avaliou a importância de que essa recusa de nomear candidato aprovado dentro do número 
de vagas seja devidamente motivada “e, dessa forma, seja passível de controle por parte do Poder 
Judiciário”. Mendes também salientou que as vagas previstas em edital já pressupõem a existência 
de cargos e a previsão de lei orçamentária, “razão pela qual a simples alegação de indisponibilidade 
financeira desacompanhada de elementos concretos tampouco retira a obrigação da administração 
de nomear os candidatos”. 
 
RE 837311 

Quarta-feira, 09 de dezembro de 2015 
Fixada tese de repercussão geral em recurso sobre nomeação de candidatos fora das 
vagas de edital 
Por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou nesta quarta-feira (9) a tese 
de repercussão geral no Recurso Extraordinário (RE) 837311, julgado em outubro, que discutiu a 
nomeação de candidatos classificados fora das vagas previstas em edital, antes da convocação dos 
aprovados em concurso posterior. 
A tese estabelece que: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo 
cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à 
nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de 
preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito 
ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado 
durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o 
direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes 
hipóteses: 
1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 
2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 
3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame 
anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 
administração nos termos acima.” 
O julgamento ocorreu em 14 de outubro, mas dada a complexidade do tema, os ministros deixaram 
a discussão sobre a tese para sessão posterior. No caso dos autos, foi negado provimento a recurso 
interposto pelo Estado do Piauí contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local (TJ-PI) que 
determinou à administração pública a nomeação de candidatos aprovados em concurso para o 
preenchimento de cargos de defensor público, mas que haviam sido classificados fora das vagas 
previstas em edital, antes da convocação dos candidatos aprovados em certame posterior. 

17. Candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital do concurso, mas que passe a figurar 
entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior 
_____________________________ (possui/ não possui) direito subjetivo à nomeação.  

18. As funções de confiança, exercidas ___________________________________ (preferencialmente/ 
exclusivamente) por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos 
por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se 
___________________________________ (preferencialmente/apenas) às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento.  

19. ______________________________________________________ (Cargos em comissão/ Funções de 
confiança) consubstanciam-se em um conjunto de atribuições de direção, chefia ou assessoramento, criadas 
por lei e exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo.  

20. ______________________________________________________ (Cargos em comissão/ Funções de 
confiança) são espécies de cargos públicos aos quais se acede sem a necessidade de concurso público; são 
excepcionais, criados por lei, destinados ao exercício exclusivo de atividades de direção, chefia e 
assessoramento, a serem desempenhadas por agente público em caráter não permanente.  
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21. É ____________________________ (garantido/ vedado) ao servidor público civil o direito à livre 
associação sindical.  

22. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos 
______________________________________ (pela constituição/ em lei específica).  

Notícias STF 
Segunda-feira, 15 de novembro de 2010 
Greve no serviço público 
Um caso clássico analisado pelo STF relativo à falta de norma regulamentadora foi o julgamento dos 
Mandados de Injunção (MI) 670, 708 e 712. Os processos se referem ao direito de greve dos 
servidores públicos, previsto no artigo 37, inciso VII da Constituição, mas que ainda não foi 
regulamentado por lei específica. 
Os mandados foram impetrados respectivamente pelo Sindicato dos Servidores Policiais Civis do 
Espírito Santo (Sindpol), pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação de João Pessoa (Sintem) e 
pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Pará (Sinjep). 
Diante da falta de lei para regular a greve no serviço público, o Supremo Tribunal Federal decidiu 
que, enquanto não for elaborada tal regulamentação, valem as regras previstas para o setor privado 
(Lei nº 7.783/89). 
O julgamento foi realizado no dia 25 de outubro de 2007, no Plenário do STF. Naquela ocasião, o 
ministro Celso de Mello, ao proferir seu voto, afirmou que não era aceitável e razoável a falta de 
regulamentação do direito de greve no serviço público por parte do Congresso Nacional. Avaliou o 
ministro que é dever do STF dar efetividade às cláusulas constitucionais e que, no caso, “a inércia 
arrasta consigo a descrença na Constituição Federal”. 
Naquele julgamento, o ministro Gilmar Mendes afirmou que essa omissão criou “um quadro de 
selvageria, com sérias consequências para o Estado de Direto”.  Assim, a maioria dos ministros decidiu 
pela aplicação da Lei de Greve do setor privado ao funcionalismo público. 
A divergência naquele caso foi aberta parcialmente pelo ministro Ricardo Lewandowski, acompanhado 
pelos ministros Joaquim Barbosa e Marco Aurélio, que estabeleciam condições para a utilização da lei 
de greve, considerando a especificidade do setor público.  

Obs. 1: Vale lembrar que nesse julgamento, no tocante à eficácia da decisão proferida, o STF 
adotou a corrente concretista geral, determinando a aplicação das regras previstas para o 
setor privado, com eficácia erga omnes.  

Obs. 2: Confira a recente Lei Federal nº 13.300/16, que regulamenta o mandado de injunção. 

23. É (correto/ incorreto) afirmar que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as 
pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão.  

24. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo ________________________________ 
(determinado/ indeterminado) para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.  

25. A remuneração e o subsídio dos servidores públicos somente poderão ser fixados ou alterados por 
________________________________ (lei específica/ decreto), observada a iniciativa privativa em cada caso, 
assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.  

Notícias STF 
Quinta-feira, 02 de outubro de 2014 

Julgamento sobre revisão anual em vencimentos é suspenso por pedido de vista 
Pedido de vista do ministro Dias Toffoli suspendeu, na sessão desta quinta-feira (2), o julgamento do 
Recurso Extraordinário (RE) 565089, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) discute o 
direito de servidores públicos do Estado de São Paulo a indenização por não terem sido beneficiados 
por revisões gerais anuais em seus vencimentos. O caso teve repercussão geral reconhecida. Até o 
momento se posicionaram pelo direito à indenização os ministros Marco Aurélio (relator), Cármen 
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Lúcia e Luiz Fux. Contra esse entendimento se manifestaram os ministros Roberto Barroso, Teori 
Zavascki, Rosa Weber e Gilmar Mendes. 
Relator 
No início do julgamento, em junho de 2011, o ministro Marco Aurélio reconheceu o direito dos 
servidores à indenização. Para ele, a revisão não é vantagem, mas um componente essencial do 
contrato do servidor com a administração pública e uma forma de resguardar os vencimentos dos 
efeitos da inflação. Concluindo pelo provimento do recurso, o ministro lembrou que a revisão geral 
anual está assegurada no artigo 37, inciso X, da Constituição. Na ocasião, a ministra Cármen Lúcia 
pediu vista dos autos. 
No retorno do julgamento, em abril de 2014, a ministra seguiu o entendimento do relator. Para ela, 
a omissão quanto à edição de leis para garantir revisão geral anual configura frontal desrespeito à 
Constituição, causando danos aos servidores paulistas, o que permitiria invocar a responsabilidade do 
ente estatal. 
Divergência 
A divergência foi aberta pelo ministro Luís Roberto Barroso, na mesma sessão de abril. Para ele, o 
estado seria obrigado a avaliar anualmente a remuneração geral dos servidores, o que não significa 
necessariamente a concessão de aumento. O ministro votou pelo desprovimento do recurso, e contra 
o que ele chamou de “uma forma de indexação permanente”. 
Novo pedido de vista, dessa vez do ministro Teori Zavascki, interrompeu o julgamento. 
Comando normativo 
Na retomada do julgamento, na sessão de hoje (2), o ministro Teori Zavascki afirmou que não há no 
texto constitucional nenhuma disposição que garanta reposição do índice inflacionário. Suprir essa 
omissão por meio de decisão judicial seria igual a legislar, o que, no seu entender, afronta a 
jurisprudência da Corte. “Não extraio do texto constitucional comando normativo que vá permitir 
transformar essa omissão em indenização, com base no princípio da responsabilidade civil”, destacou, 
seguindo a divergência aberta pelo ministro Roberto Barroso pelo desprovimento do recurso. Também 
nesse sentido votou a ministra Rosa Weber. 
Revolução 
Para o ministro Gilmar Mendes, que também acompanhou a divergência, se der provimento ao recurso 
o STF estará admitindo que todos os servidores federais, estaduais e municipais cujos salários 
estiverem defasados farão jus a uma revisão, com impacto retroativo. “Seria uma intervenção das 
mais radicais, uma revolução”, disse o ministro, “porque o Judiciário estaria mandando essa conta, 
com valor em aberto, para que seja incorporada talvez já no próximo orçamento”. 
Consequencialismo 
O ministro Luiz Fux, que seguiu o relator, considerou que o STF não pode ter uma postura 
consequencialista, e, em nome de consequências deletérias, violar a segurança jurídica e as normas 
constitucionais. “Não é possível que num momento em que se luta pela efetividade da norma 
constitucional se transforme essa regra em letra morta”, afirmou. Para o ministro Fux, o julgador 
constitucional não pode se furtar a dar efetividade à Constituição. “Ser consequencialista para negar 
efetividade à norma constitucional faz com que o STF se coloque na posição do legislador, como esse 
houvesse um arrependimento tardio”, concluiu, votando pelo provimento ao recurso. 
O ministro Dias Toffoli pediu vista dos autos, suspendendo o julgamento. 

26. A fixação de vencimentos dos servidores públicos _______________________ (pode/ não pode) ser objeto 
de convenção coletiva.  

27. __________________________ (Ofende/ Não ofende) a Constituição a correção monetária no pagamento 
com atraso dos vencimentos de servidores públicos.  

28. ___________________ (Cabe/ Não cabe) ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores 
públicos sob o fundamento de isonomia.  

29. O direito ao auxílio-alimentação _________________ (se/ não se) estende aos servidores inativos.  
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30. A garantia constitucional do salário mínimo refere-se ao 
____________________________________________ (salário-base/ total da remuneração) do servidor 
público.  

Remuneração, Vencimentos e Subsídio 

A Constituição Federal utiliza o termo “remuneração” no artigo 37, X, como sinônimo de vencimentos 

do servidor, que corresponde ao somatório do vencimento, também chamado de vencimento-base, 

com as demais vantagens pecuniárias pagas em decorrência de uma situação fática previamente 

estabelecida na norma jurídica pertinente. “Toda vantagem pecuniária reclama a consumação de 

certo fato, que proporciona o direito à sua percepção.(...). Esses fatos podem ser das mais diversas 

ordens: desempenho das funções por certo tempo de serviço; natureza especial da função; grau de 

escolaridade; funções exercidas em gabinetes de chefia; trabalho em condições anormais de 

dificuldade etc.” (José dos Santos Carvalho Filho em Manual de Direito Administrativo. 25ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2012. p. 731/732). 

Por sua vez, subsídio consiste na forma de remuneração em parcela única de determinados agentes 

públicos listados no artigo 39, § 4º, da CF. 

31. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração 
direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, 
pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, 
________________________________ (incluídas/ excluídas) as vantagens pessoais ou de qualquer outra 
natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.  

32. Aplica-se como teto remuneratório, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito 
Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais 
e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsidio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado 
a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, ____________________________________ 
(aplicável/ inaplicável) este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores 
Públicos.  

33. O limite remuneratório constitucional aplicável aos Procuradores _______________________________ 
(alcança/ não alcança) os procuradores autárquicos.  

Em relação ao teto remuneratório aplicável aos procuradores municipais, a questão será decidida no 
RE 663696. O julgamento foi interrompido pelo pedido de vista do Ministro Gilmar Mendes e o placar 
está 5 a 2 pela aplicação do mesmo teto dos procuradores estaduais e distritais. Confira a notícia 
abaixo: 

Notícias STF 

Quarta-feira, 13 de abril de 2016 

Suspenso julgamento de recurso sobre teto remuneratório de procuradores municipais 
O Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu nesta quarta-feira (13), por pedido de vista, o 
julgamento de recurso no qual se discute o teto remuneratório dos procuradores municipais. No 
Recurso Extraordinário (RE) 663696, com repercussão geral reconhecida, a Associação Municipal dos 
Procuradores Municipais de Belo Horizonte questiona acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
(TJ-MG) que entendeu que o teto deve ser a remuneração do prefeito, e não o subsídio dos 
desembargadores, como ocorre com os procuradores estaduais. 
Segundo o voto do relator, ministro Luiz Fux, a previsão existente na Constituição Federal relativa ao 
teto dos procuradores estaduais e do Distrito Federal também se aplica aos procuradores municipais, 
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desde que concursados e organizados em carreira. Segundo o ministro, que votou pelo provimento 
do RE, não há fundamento para se fazer uma discriminação relativamente a esses procuradores, que 
possuem o mesmo tipo de atuação daqueles ligados à administração estadual, e também integram, 
como advogados públicos, as funções essenciais à Justiça. 
No artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, está previsto que, nos estados, o teto remuneratório 
do Judiciário, do Ministério Público, dos procuradores e dos defensores públicos é o subsídio dos 
desembargadores do Tribunal de Justiça – este, por sua vez, limitado a 90,25% do subsídio mensal 
dos ministros do STF. A discussão do RE consiste em saber se o termo “procuradores” se aplica 
apenas aos procuradores estaduais ou também aos municipais. 
“Os procuradores municipais que integram a advocacia pública fazem parte do que o constituinte 
denominou funções essenciais da justiça? Eu assento que é evidente que sim”, afirmou o relator. 
Segundo ele, nos municípios onde há procuradorias organizadas, os advogados públicos 
desempenham funções idênticas às atribuídas aos congêneres dos estados, prestando consultoria e 
representando judicial e extrajudicialmente os municípios. Seguem a mesma lógica de atuação, 
procedimentos e recrutamento, tendo seus concursos o mesmo grau de dificuldade e profundidade 
daqueles aplicados pelos estados. 
Com o relator, votaram os ministros Edson Fachin, Cármen Lúcia e, adiantando seus votos, os 
ministros Marco Aurélio e Celso de Mello. 
Divergência 
A divergência quanto ao voto do relator foi aberta pelo ministro Teori Zavascki, para quem a 
expressão “procuradores”, presente no artigo 37, inciso XI, da Constituição, não se refere a um 
gênero, do contrário incluiria também os procuradores da União, que estariam igualmente sujeitos ao 
teto remuneratório dos desembargadores dos Tribunais de Justiça. Para o ministro, isso atentaria 
contra o federalismo. 
Da mesma forma, ao se estabelecer que o teto remuneratório do município está sujeito ao do estado, 
também se está atentando contra o princípio federativo, segundo o voto divergente. O 
estabelecimento de tetos diferentes para União, estados e municípios é fixado pela própria 
Constituição. “Por que seria inconstitucional tratar de forma diferente procuradores dos municípios e 
dos estados?”, indagou o ministro. 
No mesmo sentido do ministro Teori Zavascki, pelo desprovimento do recurso, votou a ministra Rosa 
Weber.  
O ministro Gilmar Mendes pediu vista dos autos, suspendendo o julgamento. 
Partes envolvidas 
O recurso foi interposto pela Associação Municipal dos Procuradores Municipais de Belo Horizonte 
contra acórdão do TJ-MG que favorecia o município. Na sessão de hoje, houve sustentação oral do 
advogado da associação e, na condição de amici curiae, de representantes da Associação Nacional 
dos Procuradores Municipais e do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 

34. O teto remuneratório previsto na Constituição Federal __________________________________ (não se 
aplica/ aplica-se) às empresas públicas e às sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que 
receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas 
de pessoal ou de custeio em geral  

35. ____________________________ (Serão/ Não serão) computadas, para efeito do teto remuneratório 
previsto na Constituição Federal, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei.  

36. Os Estados e ao Distrito Federal ____________________________________ (podem/ não podem) fixar, 
em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e Lei Orgânica, como limite único, o subsídio 
mensal dos Desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco 
centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando esse 
limite aos subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores.  

37. _______________________________________ (Não se computam/ Computam-se) para efeito de 
observância do teto remuneratório do artigo 37, XI, da Constituição da República, também os valores 
percebidos anteriormente à vigência da EC 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, sendo 
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_________________________________ (dispensada/ devida) a restituição de valores eventualmente 
recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18/11/2015.  

38. O teto de remuneração dos servidores públicos é de eficácia imediata, 
__________________________________ (admitida/ ressalvada) a redução de vencimentos daqueles que 
recebem acima do limite constitucional.  

39. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário 
__________________________________ (poderão/ não poderão) ser superiores aos pagos pelo Poder 
Executivo.  

40. É _____________________________ (permitida/ vedada) a vinculação ou equiparação de quaisquer 
espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.  

41. É __________________________________ (constitucional/ inconstitucional) a vinculação do reajuste de 
vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.  

42. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base 
de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, ____________________________ (mas pode/ 
nem) ser substituído por decisão judicial.  

43. Lei estadual que conceda reajuste automático de vencimentos aos servidores públicos estaduais vinculado 
à arrecadação do ICMS é _____________________________________ (constitucional/ inconstitucional).  

44. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público _________________________________ 
(serão/ não serão) computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.  

45. É (correto/ incorreto) afirmar que o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos 
públicos são absolutamente irredutíveis.  

46. Segundo a jurisprudência do STF, ______________________ (há/ não há) direito adquirido à regime 
jurídico-funcional pertinente à composição dos vencimentos ou à permanência do regime legal de reajuste de 
vantagem. Eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente 
___________________________________ (precisa/ não precisa) preservar o montante global da 
remuneração do servidor.  

47. A absorção de vantagem pecuniária por reajustes sucessivos concedidos ao servidor 
________________________________ (viola/ não viola) o princípio da irredutibilidade de vencimentos.  

48. A Constituição Federal _______________________________ (admite/ não admite) a acumulação 
remunerada de cargos públicos.  

49 Quando houver compatibilidade de horários e observado o teto constitucional, é possível a acumulação 
remunerada de ________________________ (dois/ três) cargos de professor; de 
____________________________ (um cargo / dois cargos) de professor com outro técnico ou científico; e de 
________________________ (dois/ três) cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com 
profissões regulamentadas.  

50. A proibição de acumular _______________________________________ (não se estende/ estende-se) a 
empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, 
suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público.  

51. Aos juízes é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, 
______________________________ (inclusive a/ salvo uma) de magistério.  

52. Aos juízes é ___________________________ (admitido/ vedado) o  exercício da magistratura com o 
exercício de funções nos Tribunais de Justiça Desportiva.  

53. Ao membro do Ministério Público é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função 
pública, _______________________________ (inclusive a/ salvo uma) de magistério.  
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54. Nas aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma prevista pela Constituição, é 
___________________________ (admitida/ vedada) a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do 
regime previdenciário próprio do servidor*.  

 *Regime previdenciário próprio do servidor: É o regime previsto no artigo 40, da CF e disciplinado pela Lei nº 
9.717/98. Será visto mais adiante. 

55. É _________________________ (permitida/ vedada) a percepção simultânea de proventos de 
aposentadoria do regime próprio de previdência com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, 
ressalvados os cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal, os cargos eletivos e os cargos em 
comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.  

56. O servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo 
federal, estadual ou distrital, _____________________________________________ (permanecerá no/ ficará 
afastado de) seu cargo, emprego ou função.  

57. O servidor público da administração direta, autárquica e fundacional investido no mandato de Prefeito, 
______________________________________________ (permanecerá no/ será afastado do) cargo, emprego 
ou função, sendo-lhe ____________________________ (vedado/ facultado) optar pela sua remuneração.  

58. O servidor público da administração direta, autárquica e fundacional investido no mandato de Governador, 
ficará afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe ____________________________ (vedado/ 
facultado) optar pela sua remuneração.  

59. O servidor público da administração direta, autárquica e fundacional investido no mandato de Vereador, 
havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, 
_________________________ (com/ sem) prejuízo da remuneração do cargo eletivo.  

60. O servidor público da administração direta, autárquica e fundacional investido no mandato de Vereador, 
não havendo compatibilidade de horários, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe 
____________________________ (vedado/ facultado) optar pela sua remuneração.  

61. Em qualquer caso que exija o afastamento do servidor público da administração direta, autárquica e 
fundacional para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos 
legais, ___________________________ (inclusive/ exceto) para promoção por merecimento.  

62. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento do servidor público da administração direta, 
autárquica e fundacional, os valores serão determinados como se no exercício 
______________________________________ (estivesse/ não estivesse).  

63. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 
grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de 
direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de 
função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, ____________________________________ (excluído/ compreendido) o 
ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.  

64. A nomeação para o cargo político _________________________ (afasta/ não afasta) a aplicação da 
súmula vinculante sobre o nepotismo*. 

*Nepotismo: é o termo utilizado para designar o favorecimento de parentes ou de amigos próximos em 
detrimento de pessoas mais qualificadas. 

65. ___________________ (Há/ Não há) nepotismo na nomeação de servidor para ocupar cargo em comissão 
ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta, quando o seu tio 
(parente em linha colateral de 3º grau) já exerça cargo de direção, chefia ou assessoramento na mesma pessoa 
jurídica, mas não tenha potencial de interferir no processo de seleção.  

66. A proibição ao nepotismo _________________________ (alcança/ não alcança) a nomeação para cargos 
efetivos, providos mediante concurso público.  
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67. É (correto/ incorreto) afirmar que a Constituição Federal prevê a precedência da administração fazendária 
e de seus servidores fiscais, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, sobre os demais setores 
administrativos, na forma da lei.  

68. Os atos de improbidade administrativa importarão a _______________________________ (suspensão/ 
cassação) dos direitos políticos, a _______________________________ (suspenção/ perda) da função 
pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem 
prejuízo da ação penal cabível.  

69. O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e 
Municipais serão remunerados exclusivamente por ___________________________________ (subsídio/ 
vencimentos) fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, 
verba de representação ou outra espécie remuneratória.  

70. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira ______________________________ 
(poderá/ deverá) ser fixada na forma de subsídio.   

71. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório 
________________________________________ (observará/ não observará) a natureza, o grau de 
responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira, os requisitos para a investidura 
e as peculiaridades dos cargos.  

72. (FCC – Procurador do Estado de São Paulo) Os limites remuneratórios previstos na Constituição Federal 
aplicam-se a 

(A) todas as autarquias e a todas as empresas públicas. 

(B) todas as autarquias e a todas as empresas públicas sem autonomia de custeio.  

(C) toda a Administração direta e a todas as empresas públicas. 

(D) todas as autarquias e a todas as sociedades de economia mista. 

(E) toda a Administração direta e a todas as sociedades de economia mista. 

73. (FCC – Analista TRT4) A greve no setor público é direito  

(A) exercitável por todos os servidores públicos, civis ou militares, observados os limites da Lei de greve 
aplicável aos trabalhadores do setor privado, até que seja suprida a omissão legislativa.  

(B) assegurado ao militar dos Estados, embora seja vedado aos membros do Exército.  

(C) também exercitável pelos servidores públicos em estágio probatório.  

(D) assegurado pelo STF, que garantiu o exercício do direito de greve do servidor público, observada a 
legislação aplicável aos trabalhadores do setor privado, restringindo o exercício do direito, no entanto, aos 
contratados pelo regime da CLT. 

(E) garantido pelo legislador constitucional de forma não limitada, ressalvados apenas os serviços essenciais.  

74. (FCC – Procurador do Estado de São Paulo) Servidor público estadual, ocupante de dois cargos efetivos 
de professor, pretende se aposentar em ambos os cargos, percebendo proventos de aposentadoria a eles 
relativos. O pleito do servidor deve ser 

(A) deferido, porque é possível a acumulação de dois cargos de professor.  

(B) indeferido, porque embora seja possível a acumulação de dois cargos de professor em atividade, é vedada 
a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do Regime Próprio de Previdência Social. 
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(C) indeferido, porque não é possível a acumulação de dois cargos de professor no mesmo ente federativo. 

(D) deferido, porque o servidor tem direito público subjetivo à percepção dos proventos relativos a todos os 
cargos por ele ocupados em atividade, independente da natureza deles. 

(E) deferido se o servidor puder acrescer ao tempo de serviço de um dos cargos, tempo de serviço prestado 
perante o Regime Geral de Previdência Social, porque, nessa hipótese, haveria compensação de regimes. 

75. (CESPE – Procurador do Município de Natal) Assinale a opção correta com respeito à investidura e ao 
exercício de função pública, 

(A) Segundo a CF, os cargos públicos são acessíveis apenas aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, excluindo-se, portanto, a possibilidade de os estrangeiros ocuparem cargos públicos.  

(B) As funções de confiança e os cargos em comissão podem ser preenchidos por servidores que não ocupam 
cargo efetivo, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei.  

(C) A CF proíbe a vinculação ou a equiparação de qualquer espécie remuneratória para efeito de remuneração 
de pessoal do serviço público.  

(D) A CF veda a acumulação de cargos e empregos públicos, mas permite excepcionalmente, a acumulação 
de dois cargos de professor ou de dois cargos científicos ou técnicos.  

76. A regra geral para investidura em cargos públicos é a prévia aprovação em concurso público (artigo 37, 
inciso II, da CF), constituindo a livre nomeação para o provimento dos cargos em comissão uma exceção 
constitucional a essa regra geral (artigo 37, incisos II e V, da CF). Portanto, é correto afirmar que:  

(A) Para que um cargo ou emprego em comissão se caracterize licitamente como tal, basta que assim esteja 
definido em lei local;  

(B) A nomeação de parente colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante, 
para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou, ainda, de função gratificada na administração 
pública, viola a Constituição Federal.  

(C) Os cargos em comissão e as funções de confiança destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento, devendo a lei definir, em ambas as hipóteses, os casos, condições e percentuais mínimos de 
seu preenchimento por servidores de carreira.  

(D) Caso se afigure irregular a admissão para o exercício de cargo em comissão criado por lei municipal, o 
Promotor de Justiça poderá ingressar com ação civil pública visando à nulidade da nomeação, mas não poderá 
formular, em qualquer hipótese, pedido de ressarcimento dos valores despendidos com a remuneração do 
cargo em face do administrador responsável pela admissão irregular, ainda que comprovada a sua má-fé.  

(E) A admissão irregular para o exercício do cargo em comissão, mesmo quando causa dano ao erário, não é 
passível de caracterizar a prática de ato de improbidade administrativa, pois a força de trabalho do servidor 
não poderá mais ser restituída.  

77. No que concerne às normas constitucionais sobre servidores públicos, tem-se que: 

(A) é permitida a equiparação de vencimentos entre carreiras paradigmas, desde que dentro da mesma esfera 
política.  

(B) é permitida a acumulação remunerada de dois cargos privativos em carreiras jurídicas paradigmas, desde 
que dentro da mesma esfera política e observados os requisitos legais.  

(C) os vencimentos percebidos pelo Defensor Público estadual não podem exceder o subsídio mensal do 
Governador do Estado.  
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(D) os cargos em comissão que devem ser preenchidos por servidores de carreira, nos limites legais, são 
restritos às atribuições de direção, chefia e assessoramento.  

(E) a proibição de acumulação de cargos e empregos não se estende à Administração Indireta, exceto no que 
se refere às funções públicas.  
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