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Saúde e segurança no trabalho são abordadas após Reforma Trabalhista
A Reforma Trabalhista promoveu mudanças substanciais na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), mas a jornada
e o intervalo de trabalho estão diretamente ligados à segurança e à saúde do trabalhador e precisam ser preservados.
Esse entendimento foi manifestado pelo desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira, do TRT de Minas Gerais, na
palestra “Reflexos da Reforma Trabalhista no Trabalho Seguro”, realizada na manhã desta quarta-feira (6), na Escola
Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5-BA). A palestra integra o Seminário Trabalho Seguro,
promovido pela Escola [...].
Segundo o magistrado, os limites de hora extra na nova lei não ficaram claros como antes, quando se previa uma
jornada máxima de 10 horas por dia. “O intervalo não é opção, é necessidade humana. Todos os estudos da medicina do
Trabalho, da ergonomia, da psiquiatria ocupacional mostram que nós precisamos de um tempo para refeição. A palavra
vem de refazimento, repouso, restituição das energias. Então, é algo inegociável”, ressaltou, lembrando que uma das
maiores causas da Organização Internacional do Trabalho (OIT) é o controle da jornada de trabalho. “A regulação do
tempo de trabalho está diretamente ligada à qualidade de vida e saúde do trabalhador e da sua família”, pontuou.
(Secom TRT5 – 06/12/2017. Disponível em: https://www.trt5.jus.br/noticias/saude-seguranca-trabalho-sao-abordadas-apos-reforma-trabalhista.)

01
Acerca da escolha da construção empregada no título do texto, pode-se afirmar que
A) no caso dos sujeitos ligados por “e”, o verbo “ser” pode oscilar quanto à concordância no plural ou singular.
B) o lugar sintático do sujeito não está preenchido, mas sua existência sintática é assinalada pela flexão verbal apresentada.
C) a indeterminação do sujeito pode ser constatada no título, mas sua identidade pode ser recuperada no contexto a
seguir.
D) seu conteúdo pode também ser expresso da seguinte forma: “Reforma Trabalhista aborda saúde e segurança no
trabalho”.
E) tal construção permite a omissão do agente, realçando o paciente da ação verbal e atribuindo-lhe o papel de sujeito
da oração.

02
Assinale, a seguir, a expressão destacada que apresenta seu sentido devidamente expresso, considerando o contexto
utilizado.
I. “uma das maiores causas” (3º§) – “um dos maiores pleitos”
II. “Então, é algo inegociável” (3º§) – “Por isso, é algo inaceitável”
III. “promoveu mudanças substanciais” (1º§) – “efetuou consideráveis mudanças”
IV. “são abordadas após Reforma Trabalhista” (título) – “são versadas após Reforma Trabalhista”
O sentido foi preservado apenas em
A) I e III.
B) III e IV.
C) I, II e III.
D) I, II e IV.
E) II, III e IV.

03
Em “[...], mas a jornada e o intervalo de trabalho estão diretamente ligados à segurança e à saúde do trabalhador e
precisam ser preservados.” (1º§) há duas ocorrências do sinal grave, indicativo de crase, que se justificam
A) por haver elemento, nos dois casos, que tornam o uso do sinal grave indicativo de crase, facultativo.
B) por haver, nos dois casos, fusão de dois elementos de mesma natureza morfológica, assinalada com o acento grave.
C) nos dois casos, pelo emprego de termo regente que exige o uso da preposição “a” seguido de termo regido que aceita
o artigo feminino.
D) porque há obrigatoriedade do uso do sinal grave indicativo de crase diante de determinados substantivos abstratos,
tais como “segurança” e “saúde”.
E) no primeiro caso, “à segurança”, por tratar-se de um caso típico de regência verbal; e no segundo caso, “à saúde do
trabalhador”, por tratar-se de uma locução feminina.
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A partir das informações e ideias trazidas ao texto, pode-se concluir corretamente que
A) as Leis Trabalhistas apresentam, em seu texto, como prioridade, o acesso e a manutenção do trabalhador à saúde e à
segurança no exercício de sua profissão; a Reforma Trabalhista vem ratificar tais condições.
B) a falta de clareza das mudanças promovidas pela Reforma Trabalhista pode impedir que a proposta por ela apresentada
promova importantes alterações que reflitam diretamente na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).
C) em sua palestra, o desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira assegura que a condição humana não permite que
excessos em relação ao tempo de trabalho sejam realizados utilizando, para isso, argumento de autoridade dentre
outros.
D) a Reforma Trabalhista passou por significativas mudanças tendo em vista a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas,
contudo é preciso atentar para questões que envolvem o trabalhador e a preservação de sua saúde assim como a de
sua família.
E) de acordo com o desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira, a Reforma Trabalhista tem por objetivo garantir,
dentre outros, a segurança do trabalhador; de forma a validar o que está proposto nas Leis Trabalhistas após sua
implementação.

05
O fragmento “Então, é algo inegociável” (3º§) finaliza a transcrição de um dos trechos da fala do desembargador
Sebastião Geraldo de Oliveira, do TRT de Minas Gerais. Acerca do trecho destacado pode-se afirmar que
A) antecipa uma conclusão que será refutada no final do texto com o objetivo de mostrar pontos de vista diversos.
B) o emprego do termo “inegociável” remete ao campo semântico próprio do discurso político a que o texto faz referências.
C) constitui uma conclusão para o raciocínio argumentativo que o antecede reafirmando o posicionamento já explicitado
anteriormente.
D) a utilização de uma expressão coloquial demonstra a preocupação do enunciador em aproximar-se do público a quem
o discurso é dirigido.
E) o emprego de uma expressão metafórica constitui um recurso argumentativo que favorece o reconhecimento da
credibilidade pertinente ao texto apresentado.

DIREITO DO TRABALHO
06
“De acordo com o professor Maurício Godinho Delgado, ‘para esse princípio prevalece a restrição à autonomia da vontade
no contrato trabalhista, em contraponto à diretriz civil de soberania das partes no ajuste das condições contratuais. Esta
restrição é tida como instrumento assecuratório eficaz de garantias fundamentais ao trabalhador, em face do
desequilíbrio de poderes inerente ao contrato de emprego’.”
(DELGADO. Maurício Godinho. Curso do Direito do Trabalho. 7. ed. São Paulo: LTr, 2008. p. 201.)

Trata-se do princípio:
A) In dubio pro operario.
B) Primazia da realidade.
C) Presunções favoráveis ao trabalhador.

D) Da continuidade da relação de emprego.
E) Da imperatividade das normas trabalhistas.

07
“Luiza, engenheira civil, empregada da empresa B & A Construtora Ltda., após enfrentar um longo processo de adoção,
obteve a guarda judicial da menor impúbere Elisa, de seis anos de idade.” Neste caso, segundo a Consolidação das Leis
de Trabalho, Luiza:
A) Não terá direito à licença-maternidade em razão da adoção e não da gestação.
B) Terá direito a sessenta dias de licença-maternidade, sem prejuízo do emprego e do salário.
C) Terá direito a cento e vinte dias de licença-maternidade, sem prejuízo do emprego e do salário.
D) Terá direito a cento e oitenta dias de licença-maternidade, sem prejuízo do emprego e do salário.
E) Não terá direito à licença-maternidade em razão da adoção de menor com mais de cinco anos de idade.
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“Segundo Maurício Godinho Delgado, ‘é instituto de natureza multidimensional, que cumpre as funções de declarar à
parte contratual adversa a vontade unilateral de um dos sujeitos contratuais no sentido de romper, sem justa causa, o
pacto, fixando, ainda, prazo tipificado para a respectiva extinção, com o correspondente pagamento do referido
período’.”
(DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 15. ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 1.307.)

Trata-se do instituto:
A) Férias.
B) Alteração.
C) Estabilidade.

D) Aviso prévio.
E) Remuneração.

09

(Disponível em: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2017/11/09/reforma-trabalhista-trabalhador-rural.htm.)

Recentemente aprovada, a Lei nº 13.467/17, popularmente conhecida como Lei da Reforma Trabalhista, trouxe
algumas mudanças para as relações trabalhistas no âmbito rural, principalmente em relação aos contratos de trabalho
intermitentes. Com base nessas mudanças, assinale a alternativa correta.
A) No contrato de trabalho intermitente, quando o empregador necessitar da mão de obra do trabalhador rural o acionará
com, no mínimo, dez dias de antecedência, adiantando qual será a jornada que o empregado deverá cumprir.
B) O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu
retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, será computado na
jornada de trabalho, por ser tempo à disposição do empregador.
C) O empregado deverá responder ao chamado em, no máximo, vinte e quatro horas, e se isso não ocorrer, a oferta será
considerada recusada tacitamente, e caracterizará insubordinação mesmo se a recusa for expressa. Por isso, a
comunicação entre empregado e empregador deve se dar por um meio eficaz.
D) O período trabalhado em um contrato intermitente é de livre acordo das partes, podendo ser em horas, dias ou meses.
Contudo, independentemente da fixação temporal, o valor específico que será pago pela hora trabalhada deve ser
claro, podendo ser inferior ao valor do salário mínimo ou ao pago aos demais trabalhadores que desempenhem a
mesma função.
E) A Lei da Reforma Trabalhista conceitua como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços,
com subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de
inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do
empregador, exceto para os aeronautas, regidos por legislação própria.
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Em relação aos princípios do Direito do Trabalho, analise as afirmativas a seguir.
I. No Direito do Trabalho, é vedada qualquer alteração contratual que seja lesiva ao empregado, mesmo se houver
consentimento deste, consagrando-se o princípio da inalterabilidade contratual lesiva ao empregado.
II. Em regra, o contrato de trabalho é firmado por tempo indeterminado, ou seja, não há prazo previamente fixado
para seu fim. Em razão do princípio da continuidade da relação de emprego, a obrigação de provar a ruptura do
contrato de trabalho é do empregador, isto é, em regra presume-se que o empregado não deu causa ao término
do contrato de trabalho.
III. As condições estabelecidas em convenção coletiva de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em
acordo coletivo de trabalho, prevalecendo como critério regente o princípio da norma mais favorável.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, II e III.
D) I e III, apenas.
B) II, apenas.
E) II e III, apenas.
C) I e II, apenas.

11
De acordo com o Art. 3º da CLT, há quatro requisitos essenciais para configurar o vínculo empregatício: “Art. 3º –
Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a
dependência deste e mediante salário”. A respeito de tais requisitos, é INCORRETO afirmar que:
A) O empregado é contratado em razão de suas qualidades pessoais (eficiência, lealdade, conhecimentos técnicos, moral
etc.). Diante disso, não se pode fazer substituir por um terceiro.
B) Em regra, presume-se que a prestação de serviços é onerosa, pois de um lado o empregado assume a obrigação de
prestar serviços, de outro, o empregador, a obrigação de pagar salário.
C) Note que, na subordinação, o empregado fica sujeito às orientações dadas pelo empregador, como horário de trabalho,
utilização de maquinário etc. Essa subordinação não alcança a vida pessoal do trabalhador.
D) Para configurar o vínculo empregatício é necessário que o trabalho realizado não seja ocasional. O contrato de trabalho
é de trato sucessivo, ou seja, há continuidade no tempo. Logo, haverá expectativa de que o empregado retorne ao
local de trabalho.
E) A CLT exige que o empregado preste serviços com exclusividade. É requisito para configurar o vínculo empregatício
que ele trabalhe para apenas um único empregador. Não há possibilidade de vários contratos de trabalho, com
empresas diversas, simultaneamente.

12
Com o desenvolvimento tecnológico e as novas formas de organização do trabalho a figura do home office é cada vez
mais presente no ecossistema empreendedor do país. Segundo recente jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho
da 3ª Região TRT-3: “HORAS EXTRAS. TELETRABALHO. Como corolário do desenvolvimento das tecnologias de informação
e comunicação, constata-se a evolução nos modos de prestação do trabalho e, num misto de vantagens e desvantagens
sob a ótica jus trabalhista, surgiu o teletrabalho. Assim, havendo a menor possibilidade de aferição da jornada trabalhada
por esse empregado, ainda que de forma mista (em ambiente institucional e home office), as horas prestadas em
sobrejornada devem ser devidamente remuneradas, na forma do Art. 7º, XVI, da Constituição da República”.
(TRT-3 - RO: 00101320520165030178 0010132-05.2016.5.03.0178, Segunda Turma.)

Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Não poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho, ainda que haja mútuo acordo entre as
partes.
B) O empregador deverá instruir os empregados, de maneira expressa e ostensiva, quanto às precauções a tomar, a fim
de evitar doenças e acidentes de trabalho.
C) A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de
trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado.
D) O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença
do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho.
E) Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a
utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho
externo.
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“É importante destacar que o ato de terminar o contrato é um direito potestativo (independe do consentimento da outra
parte da relação jurídica) do empregador. Logo, a esta decisão de colocar fim ao contrato, o trabalhador não pode se
opor, exceto se detentor de estabilidade ou uma das garantias provisórias de emprego. Assim sendo, segundo Henrique
Correia, ‘estabilidade é o direito do trabalhador de permanecer no emprego, mesmo contra a vontade do empregador’.”
(CORREIA, Henrique. Direito do Trabalho para os Concursos de Analista do TRT e MPU. ed. 8ª. Edições JusPODIVM. 2016. p. 645.)

Sobre o instituto da estabilidade, de acordo com as regras da CLT, assinale a alternativa correta.
A) O empregado que contar mais de vinte anos de serviço na mesma empresa não poderá ser despedido senão por motivo
de falta grave ou circunstância de força maior, devidamente comprovada.
B) Ao empregado garantido pela estabilidade que deixar de exercer cargo de confiança é assegurada, inclusive no caso
de falta grave, a reversão ao cargo efetivo que haja anteriormente ocupado.
C) Extinguindo-se a empresa, sem a ocorrência de motivo de força maior, ao empregado estável despedido é garantida a
indenização por rescisão do contrato por prazo indeterminado, paga em quádruplo.
D) O empregado que contar mais de dez anos de serviço na mesma empresa não poderá ser despedido senão por motivo
de falta grave ou circunstância de força maior, independentemente de comprovação.
E) O pedido de demissão do empregado estável só será válido quando feito com a assistência do respectivo Sindicato e,
se não o houver, perante autoridade local competente do Ministério do Trabalho e Previdência Social ou da Justiça do
Trabalho.

14
Analise as afirmativas a seguir.
I. De acordo com a CLT, a insalubridade está relacionada ao risco de vida em que o trabalhador fica exposto para
executar sua função. Um exemplo são os colaboradores que atuam com explosivos e radioativos, segurança pessoal
ou patrimonial e atividades de trabalhador em motocicleta.
II. De acordo com a CLT, a periculosidade é caracterizada quando o empregado está exposto a agentes nocivos à saúde,
acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos
seus efeitos.
III. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do
Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de quarenta por cento, vinte por cento e dez por cento
do salário mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.
IV. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de trinta por cento sobre o salário
sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.
Estão corretas apenas as afirmativas
A) I e II.
B) II e III.
C) III e IV.
D) I, II e IV.
E) II, III e IV.

15
“João Pedro é empregado de um posto de combustíveis, exercendo a função de frentista de abastecimento de veículos.
Atua em contato permanente com produtos inflamáveis e explosivos em condições de risco acentuado.” Neste caso,
de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, ele terá direito ao adicional de
A) insalubridade, correspondente a 25% sobre o seu salário-base.
B) periculosidade, correspondente a 25% sobre o seu salário-base.
C) periculosidade, correspondente a 20% sobre o seu salário-base.
D) periculosidade, correspondente a 30% sobre o seu salário-base.
E) insalubridade, correspondente a 40, 20 ou 10% sobre o seu salário mínimo.
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Acerca da execução no processo do trabalho, analise as afirmativas a seguir.
I. É competente para a execução das decisões o Juiz ou Presidente do Tribunal que tiver conciliado ou julgado
originariamente o dissídio.
II. É competente para a execução de título executivo extrajudicial o juiz que teria competência para o processo de
conhecimento relativo à matéria.
III. Sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á, previamente, a sua liquidação, que não poderá ser feita por
cálculo e arbitramento.
IV. Na liquidação, é permitido modificar, ou inovar, a sentença liquidanda, bem como discutir a matéria pertinente à
causa principal.
Estão corretas apenas as afirmativas
A) I e II.
B) I e IV.
C) III e IV.
D) I, II e III.
E) I, III e IV.

17
“Segundo o Juiz Mauro Schiavi, em sua obra Manual de Direito Processual do Trabalho, ‘o trabalhador, quando vai à
Justiça postular seus direitos, se encontra em posição desfavorável em face do tomador de seus serviços, nos aspectos
econômico, técnico e probatório, pois o empregado dificilmente consegue pagar um bom advogado, não conhece as
regras processuais e tem maior dificuldade em produzir as provas em juízo’.”
(SCHIAVI, Mauro. Manual de direito processual do trabalho – 10. Ed. De acordo com Novo CPC. – São Paulo: LTr, 2016.)

Tal enunciado, no processo do trabalho, corresponde ao princípio da:
A) Celeridade.
D) Informalidade.
B) Conciliação.
E) Proteção ao Trabalhador.
C) Simplicidade.

18
Os órgãos da Justiça do Trabalho dividem-se, de acordo com a instância de julgamento, em: Juízes do Trabalho,
Tribunais Regionais do Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho. Quanto à composição e funcionamento dos Tribunais
Regionais do Trabalho, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Não poderão funcionar descentralizadamente, constituindo Câmaras Regionais.
( ) Instalarão a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional, nos limites
territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários.
( ) Compõem-se de, no mínimo, trinta e sete juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região, e nomeados pelo
Presidente da República dentre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos.
( ) Compõem-se de, no mínimo, sete juízes, sendo um quinto dentre advogados com mais de cinco anos de efetiva
atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de cinco anos de efetivo exercício e
os demais, mediante promoção de juízes do trabalho por antiguidade e merecimento, alternadamente.
A sequência está correta em
A) V, V, V, V.
B) F, V, F, F.
C) F, V, F, V.
D) V, V, F, F.
E) F, F, V, V.

19
“Patrícia foi dispensada da empresa L & A Empreendimentos S.A. por justa causa. Sem saber o motivo de tal dispensa,
dirigiu-se até o escritório de seu advogado que ajuizou reclamação trabalhista para questionar o motivo da referida
rescisão, bem como postular indenização por dispensa imotivada. Ocorre que ação foi julgada improcedente pelo Juiz
da Vara do Trabalho. Inconformada, Patrícia resolve recorrer da sentença.” Na situação hipotética anteriormente
descrita, é cabível interpor:
A) Apelação, no prazo de quinze dias.
B) Recurso ordinário, no prazo de oito dias.
C) Agravo de petição, no prazo de oito dias.
D) Recurso de revista, no prazo de oito dias.
E) Agravo de instrumento, no prazo de quinze dias.
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Sobre o tema, o Tribunal Superior do Trabalho, nos termos do Art. 111-A da CF, compor-se-á de vinte e sete Ministros,
escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco anos e menos de sessenta e cinco anos, de notável saber jurídico
e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal,
sendo:
A) Um terço dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público
do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício.
B) Um quinto dentre advogados com mais de quinze anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério
Público do Trabalho com mais de quinze anos de efetivo exercício.
C) Um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público
do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício e os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho,
oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior.
D) Um terço dentre advogados com mais de quinze anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público
do Trabalho com mais de quinze anos de efetivo exercício e os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do
Trabalho, oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior.
E) Dois terços dentre advogados com mais de quinze anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério
Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício e os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do
Trabalho, oriundos da magistratura da carreira, indicados pelos Tribunais Regionais do Trabalho.

21
No fim do ano de 2004, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 45/2004, após anos de tramitação perante o
Congresso Nacional. A emenda constitucional em questão refere-se à tão esperada reforma do Poder Judiciário, que
provocou profundas alterações no Texto Constitucional, bem como ampliou a competência da Justiça do Trabalho.
Conforme previsão constitucional, NÃO compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
A) As ações que envolvam exercício do direito de greve.
B) As ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho.
C) Os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua
jurisdição.
D) As ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e
empregadores.
E) Os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou
entre estes e qualquer outro tribunal.

22
O processo do trabalho é pautado pelo princípio da simplicidade. Isso, no entanto, não afasta a necessidade de se
observarem determinadas formas descritas na lei, permitindo às partes a segurança jurídica do processo. A ausência
de tais formalidades dá origem aos chamados vícios dos atos processuais, que são classificados nas seguintes espécies:
inexistentes, nulidade absoluta, nulidade relativa e irregularidades. Sobre o tema nulidades nos processos sujeitos à
apreciação da Justiça do Trabalho, é INCORRETO afirmar que:
A) O juiz ou Tribunal que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende.
B) A nulidade do ato não prejudicará senão os posteriores que dele dependam ou sejam consequência.
C) Nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho só haverá nulidade quando resultar dos atos inquinados
manifesto prejuízo às partes litigantes.
D) A nulidade sempre será pronunciada, mesmo quando for possível suprir-lhe a falta ou repetir o ato, diante do princípio
da irretroatividade dos atos processuais.
E) As nulidades não serão declaradas senão mediante provocação das partes, as quais deverão argui-las à primeira vez
em que tiverem de falar em audiência ou nos autos.

Função: Estagiário
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A sistemática recursal a ser observada na Justiça do Trabalho é a prevista no Art. 893 da CLT. Portanto, das decisões
são admissíveis os seguintes recursos: embargos, recurso ordinário, recurso de revista e agravo. No que se refere aos
recursos no Processo do Trabalho, assinale a afirmativa correta.
A) Cabe agravo de instrumento, no prazo de oito dias, das decisões do Juiz ou Presidente, nas execuções.
B) Cabe agravo de petição, no prazo de oito dias, dos despachos que denegarem a interposição de recursos.
C) Cabe recurso de revista para Turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso
ordinário, em dissídio individual, pelos Tribunais Regionais do Trabalho.
D) Cabe recurso ordinário para a instância superior, das decisões definitivas ou terminativas das Varas e Juízos, no prazo
de quinze dias, e das decisões definitivas ou terminativas dos Tribunais Regionais, em processos de sua competência
originária, no prazo de quinze dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos.
E) Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no prazo de três dias, devendo seu julgamento ocorrer na
primeira audiência ou sessão subsequente à sua apresentação, registrado na certidão, admitido efeito modificativo da
decisão nos casos de omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos
do recurso.

24
Chamada por Carnelutti de “coração do processo”, a prova no processo do trabalho tem o condão de convencer o
julgador a respeito dos fatos alegados pelas partes, ou seja, demonstrar a certeza dos fatos aduzidos em juízo. A prova
tem como objeto, portanto: a comprovação dos fatos controvertidos, pertinentes e relevantes ao esclarecimento do
processo. A CLT, ao disciplinar o ônus da prova, estabelece que:
A) Cada uma das partes poderá indicar mais de três testemunhas, salvo quando se tratar de inquérito, caso em que esse
número só poderá ser de seis.
B) Cada uma das partes não poderá indicar mais de seis testemunhas, salvo quando se tratar de inquérito, caso em que
esse número poderá ser elevado a nove.
C) O ônus da prova incumbe ao reclamado, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao reclamante, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamado.
D) O ônus da prova incumbe ao reclamante, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao reclamado, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante.
E) Nos casos previstos em lei poderá o juízo atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que não poderá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

25
Analise as afirmativas a seguir.
I. Os dissídios individuais cujo valor não exceda a sessenta vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da
reclamação ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo.
II. Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo, o pedido deverá ser certo ou determinado e indicará o
valor correspondente.
III. Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo, será feita a citação por edital, inserto no jornal oficial
ou no que publicar o expediente forense, ou, na falta, afixado na sede da Junta ou Juízo.
IV. Estão excluídas do procedimento sumaríssimo as demandas em que é parte a Administração Pública direta, autárquica
e fundacional.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
A) II.
B) III.
C) II e IV.
D) III e IV.
E) I, II e IV.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
26
O Processo Civil possui um arcabouço valorativo de princípios, os quais norteiam e servem de diretrizes gerais. Dentre
estes princípios destaca-se o princípio da motivação das decisões judiciais. Acerca do citado princípio, é INCORRETO
afirmar que:
A) Encontra previsão expressa no Art. 93, IX, da Constituição Federal.
B) Ao proferir suas sentenças ou decisões, o juiz ou magistrado deverá justificá-las.
C) A ausência de motivação poderá ser questionada por meio de embargos de declaração.
D) O despacho, ainda que sem nenhum conteúdo decisório, deverá conter a devida motivação.
E) É indispensável a fiscalização da atividade judiciária, assegurando a necessária transparência.
Função: Estagiário
Prova aplicada em 28/01/2018 – Disponível nos endereços eletrônicos www.idecan.org.br a partir do dia 29/01/2018.
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O foro pode ser compreendido como a indicação da base territorial sobre a qual um determinado órgão judiciário
exerce sua competência. A determinação da competência está relacionada, pois, à noção de foro. As regras gerais que
regulamentam a delimitação do foro são subdivididas em absolutas e relativas, a depender suas características. Sobre
as regras de competência, de acordo com o Novo Código de Processo Civil, é correto afirmar que:
A) A incompetência relativa gerará nulidade da sentença e poderá fundamentar ação rescisória.
B) As regras de competência relativa consideram o melhor funcionamento da organização judiciária.
C) Por tratar-se de matéria de ordem pública, a incompetência absoluta poderá ser reconhecida de ofício pelo juiz.
D) A conexão e a continência são causas de alteração da competência absoluta, enquanto a deliberação das partes é causa
de alteração da competência relativa.
E) Reconhecida a incompetência absoluta, os autos serão remetidos ao juízo competente, cessando de imediato os efeitos
de sentença proferida pelo juízo incompetente.

28
Os elementos que compõem a ação servem para permitir a identificação da própria ação, permitindo a identificação
de litispendência, conexão, continência ou mesmo da coisa julgada. Considerando estes elementos, analise as
alternativas e assinale a correta.
A) É possível que uma ação não tenha autor.
B) Não é possível a existência de uma ação sem a figura do réu.
C) Para fins processuais, tem qualidade de parte aquele que funciona como representante legal.
D) O pedido mediato é aquilo que se aguarda deferimento pelo juiz; é o provimento jurisdicional que se postula em juízo.
E) A alteração dos fatos não modifica a ação, havendo litispendência quando verificadas duas ações com as mesmas
partes e pedidos.

29
Um dos fundamentos do sistema de recursos processuais civis determina que para cada ato judicial praticado cabe um
único tipo recursal adequado. Assinale, a seguir, a alternativa que informa o Princípio descrito no enunciado.
A) Princípio da Taxatividade.
D) Princípio da Fungibilidade dos Recursos.
B) Princípio da Singularidade.
E) Princípio da Proibição da Reformatio in Pejus.
C) Princípio da Universalidade.

30
Para que determinado órgão jurisdicional brasileiro pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência
territorial, de ato relativo a pedido de cooperação judiciária formulado por órgão jurisdicional de competência
territorial diversa, será expedida carta:
A) Arbitral.
D) Precatória.
B) Rogatória.
E) De pedido.
C) De ordem.

31
A citação é o ato pelo qual é convocado o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. No que
se refere à citação, é correto afirmar que:
A) O militar em serviço ativo sempre será citado na unidade em que estiver servindo.
B) Para validade do processo, ainda que na hipótese de improcedência liminar do pedido, é indispensável a citação do
réu.
C) Não se fará a citação de noivos, nos três primeiros dias seguintes ao casamento, salvo para evitar o perecimento do
direito.
D) Rejeitada a alegação de nulidade da citação, tratando-se de processo de conhecimento, será concedido ao réu prazo
para apresentação da contestação.
E) A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroagirá à data de propositura da ação,
desde que não seja proferido por juízo incompetente.

Função: Estagiário
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Segundo leciona Marcus Rios Gonçalves, “enquanto o processo estiver suspenso, não serão praticados atos
processuais, senão aqueles urgentes, necessários para a preservação dos direitos das partes, a fim de evitar danos
irreparáveis”. O NCPC relaciona, em seu Art. 313, as situações que ensejam a suspensão do processo. NÃO haverá
suspenção do processo:
A) Pela convenção das partes.
B) Quando da sentença de mérito.
C) Pela arguição de suspeição ou impedimento.
D) Pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas.
E) Pelo pedido de gratuidade da justiça superveniente à primeira manifestação da parte na instância.

33
Os procedimentos processuais dividem-se em comum e especiais. No primeiro caso há uma regulamentação padrão a
ser seguida, no segundo, há especificações únicas a serem observadas a cada processo. Quanto ao procedimento
comum, assinale alternativa correta.
A) Os prazos para o revel sem patrono nos autos fluirão da data da intimação pessoal.
B) A qualquer momento, ainda que após a contestação, é lícito ao réu deduzir novas alegações sobre qualquer tema.
C) Tendo em vista ser designada por determinação do juiz, a audiência não poderá ser adiada por convenção das partes.
D) Em decisão de saneamento e organização do processo deverá o juiz resolver eventuais questões processuais
pendentes.
E) A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito obsta ao prosseguimento
do processo quanto à reconvenção.

34
Ao réu é imposta a obrigação de especificar as provas que pretende produzir para sua defesa; ônus este equivalente
àquele que incumbe ao autor quanto às provas da veracidade dos fatos alegados na inicial. Sobre as provas, é
INCORRETO afirmar:
A) É suspeito de depor como testemunha o cônjuge ou o companheiro da parte.
B) É impedido de depor como testemunha o inimigo da parte ou o seu amigo íntimo.
C) A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde é instaurada a ação principal.
D) Uma vez arrolado como testemunha da causa, o juiz, nada sabendo, ordenará a exclusão de seu nome.
E) Apenas será admitida a produção antecipada de provas, quando houver o receio de que venha a se tornar impossível
obtê-las.

35
Analise as afirmativas a seguir.
I. Ainda que oferecida a contestação, poderá o autor desistir da ação, independente da autorização do réu.
II. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito obsta que a parte proponha de novo a ação.
III. O juiz não resolverá o mérito quando reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada.
IV. Haverá resolução de mérito quando o juiz decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou
prescrição.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
A) II.
B) I e III.
C) I e IV.
D) III e IV.
E) I, II e III.

Função: Estagiário
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36
Segundo Carlos Roberto Gonçalves, a obrigação é vínculo jurídico pelo qual é conferido ao sujeito ativo o direito de
exigir do sujeito passivo o cumprimento de determinada prestação. No que diz respeito ao direito das obrigações,
analise as afirmativas e assinale a correta.
A) Às partes não é permitido excluir a responsabilidade pela evicção, ainda que em cláusula expressa.
B) Nas obrigações alternativas, caso não se tenha estipulado de forma diversa, caberá ao devedor a escolha.
C) As despesas de escritura e registro ficam a cargo do vendedor, ressalvados os casos em que houver cláusula em
contrário.
D) Se a coisa restituível se deteriorar, ainda que por culpa do devedor, recebê-la-á o credor, tal qual se ache, sem direito
à indenização.
E) Na obrigação indivisível, havendo dois ou mais devedores, caberá a cada um a responsabilidade pela cota-parte, não
podendo lhe ser exigida a prestação integral.

37
O Princípio da Irretroatividade é um valor máximo que veda a aplicação de uma nova legislação a fatos que são
anteriores a sua vigência, sendo princípio relacionado à segurança jurídica. Sobre o Princípio da Irretroatividade, é
correto afirmar que:
A) É possível que seja relativizado tendo em vista ressalvas asseguradas pela legislação em determinadas situações.
B) Com base neste princípio é possível afirmar que a retroatividade é sempre presumida, prescindindo de norma expressa
que a determine.
C) É um princípio absoluto, que deve ser obrigatoriamente observado quando da edição de quaisquer novas normas,
rejeitando exceções.
D) Este princípio assegura o respeito ao direito adquirido, à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito, bem como às
expectativas de direito.
E) A retroatividade é denominada injusta ainda que a aplicação da lei nova não ofenda ao direito adquirido, ao ato jurídico
perfeito e à coisa julgada.

38
A prescrição e a decadência decorrem da necessidade de determinação de um limite temporal, seja para o exercício do
direito subjetivo, seja da pretensão. Assim, aquele que vê seu direito violado, não pode permitir que o tempo transcorra
indefinidamente sem que tome qualquer providência, sob pena de decair de seu direito ou vê-lo prescrito.
Considerando os institutos da prescrição e da decadência, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) Deve o juiz, de ofício, conhecer da decadência, quando estabelecida por lei.
B) A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.
C) Suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, aproveitar-se-ão os outros.
D) A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a
interromper.
E) Se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz
não pode suprir a alegação.

39
O bem pode ser juridicamente como coisa material, que é apropriável e que tenha utilidade à pessoa humana, sendo
revertido de valor econômico. Sobre as disposições legais previstas no Código Civil quanto ao bem, é correto afirmar
que:
A) As energias que tenham valor econômico são consideradas bens imóveis.
B) Para efeitos legais, o direito à sucessão aberta é considerado bem imóvel.
C) São fungíveis os bens móveis cujo uso importa destruição imediata da própria substância.
D) O solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente não configura bem imóvel.
E) Os materiais provisoriamente separados de um prédio, para nele se reempregarem, perdem o caráter de bem imóvel.

Função: Estagiário
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A Lei nº 13.146/2015 alterou profundamente a teoria da capacidade, revogando diversos dispositivos do Código Civil
de 2002 e dando nova redação a outros. Considerando as mudanças impostas pela nova legislação e as regras sobre
capacidade civil, analise as afirmativas a seguir e assinale a correta.
A) É relativa a capacidade de direito do menor de 16 anos.
B) São absolutamente incapazes os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo.
C) Os menores de 16 anos são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente atos da vida civil.
D) As pessoas que, por deficiência mental tenham discernimento reduzido, são relativamente incapazes para certos atos.
E) É absolutamente incapaz aquele que por enfermidade ou deficiência mental, não tiver o necessário discernimento para
a prática pessoal de atos da vida civil.

DIREITO ADMINISTRATIVO
41
“O ilustre professor Hely Lopes Meirelles estabelece que o Direito Administrativo consiste no ‘conjunto harmônico de
princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e
imediatamente os fins desejados pelo Estado’.”
(MEIRELLES, Hely Lopes – Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 29ª ed. 2003.)

Analise, detalhadamente, os elementos do conceito de Direito Administrativo e assinale a alternativa INCORRETA.
A) Todas as disciplinas autônomas dependem do embasamento principiológico para sua existência enquanto ciência.
Esses princípios norteadores da matéria formam o que é designado pela doutrina como Regime Jurídico Administrativo.
B) O Direito Administrativo se preocupa em ordenar a atividade institucional de seus órgãos, regulamentando sua
estrutura orgânica e de pessoal, ou seja, trata-se da função administrativa, ainda que ela seja exercida pelo Poder
Legislativo ou pelo Poder Judiciário, de forma atípica.
C) O Direito Administrativo é o conjunto harmônico de princípios jurídicos, ou seja, a sistematização de normas
doutrinárias de Política ou de ação social, o que indica o seu caráter científico, sabido que não há ciência sem princípios
teóricos próprios, ordenados, e verificáveis na prática.
D) Não se pode enxergar o Direito Administrativo como aquele que cria ou aglutina poderes ao Estado, pois trata-se, na
verdade, de ramo jurídico que tem a função de limitar os poderes estatais, definindo os seus contornos, inclusive
porque os poderes da administração nada mais são do que poderes-deveres instrumentais, necessários à garantia do
interesse público.
E) A definição de que a função administrativa é imediata tem a intenção de diferenciar da função social da Administração
Pública, por ser função mediata do Poder Público. Ademais, o conceito estabelece que o Direito Administrativo deve
buscar concretizar os fins desejados pelo Estado, sendo que compete ao Direito Constitucional definir quais são esses
fins.

42
“São aqueles que possuem vícios que admitem conserto, não obstante tenham sido praticados em desacordo com a
legislação aplicável. Em tais casos, por se tratar a ilegalidade presente no ato de vício sanável, ele pode ser convalidado,
passando a produzir efeitos regularmente.”
(CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Matheus Carvalho – 3ª. ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: JusPODIVM, 2016. pág.
285.)

Trata-se de atos:
A) Nulos.
B) Válidos.
C) Anuláveis.
D) Irregulares.
E) inexistentes.

Função: Estagiário
Prova aplicada em 28/01/2018 – Disponível nos endereços eletrônicos www.idecan.org.br a partir do dia 29/01/2018.

- 13 -

SELEÇÃO PÚBLICA – TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO – ESTAGIÁRIO
43
Sobre o uso e abuso de poder, analise as afirmativas a seguir.
I. Agindo com abuso de poder, por qualquer de suas formas, o agente submete sua conduta à revisão judicial ou
administrativa.
II. Abuso de poder ocorre quando o agente busca alcançar fim diverso daquele que a lei lhe permitiu. Nesse caso, o
agente, embora dentro de sua competência, afasta-se do interesse público que deve nortear todo o desempenho
administrativo.
III. Excesso de poder é a conduta ilegítima do administrador, quando atua fora dos objetivos expressa ou implicitamente
traçados na lei.
IV. Desvio de poder é forma de abuso própria da atuação do agente fora dos limites de sua competência administrativa.
Nesse caso, ou o agente invade atribuições cometidas a outro agente, ou se arroga o exercício de atividades que a lei
não lhe conferiu.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
A) I.
B) I e IV.
C) II e IV.
D) III e IV.
E) I, II e IV.

44
Com relação aos processos de licitação pública, analise as afirmativas a seguir.
I. Sempre que a competição for impossível, a licitação será inexigível.
II. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial para serviços de divulgação e serviços
de publicidade.
III. Haverá licitação dispensada, também chamada de licitação dispensável, quando houver a possibilidade de licitação,
porém o administrador público não julgar conveniente a sua realização.
IV. Nas situações de dispensa é plenamente possível competir, mas a lei diz que é dispensada a licitação. Somente a lei
pode trazer as hipóteses de dispensa, não podendo haver definição de novas hipóteses por atos administrativos
específicos ou decretos.
Estão corretas apenas as afirmativas
A) I e II.
B) I e IV.
C) II e III.
D) I, II e IV.
E) II, III e IV.

45
“Segundo o doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, a Administração Pública ‘exerce atividade multifária e complexa,
e sempre com os olhos voltados para fim de interesse público. Para alcançá-lo, precisa valer-se de serviços e bens
fornecidos por terceiros, razão por que é obrigada a firmar contratos para realização de obras, prestação de serviços,
fornecimento de bens etc. Não poderia a lei deixar ao exclusivo critério do administrador a escolha das pessoas a serem
contratadas, porque, fácil é prever, essa liberdade daria margem a escolhas impróprias, ou mesmo a concertos escusos
entre alguns administradores públicos inescrupulosos e particulares, com o que prejudicada, em última análise, seria a
Administração Pública, gestora dos interesses coletivos. A licitação veio contornar esses riscos. Sendo um procedimento
anterior ao próprio contrato, permite que várias pessoas ofereçam suas propostas e, em consequência, permite também
que seja escolhida a mais vantajosa para a Administração’.”
(Manual de Direito Administrativo / José dos Santos Carvalho Filho – 30. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2016, pág. 329.)

Acerca do regime de licitações na administração pública, assinale a afirmativa correta.
A) São tipos de licitação: a concorrência; a tomada de preços; o convite; o concurso; e, o leilão. Sendo vedada a criação
de outros tipos de licitação ou sua combinação.
B) Tratando-se de ordenada sequência de atividades, a licitação é procedimento vinculado no sentido de que, fixadas
suas regras, ao administrador cabe observá-las rigorosamente.
C) A licitação é destinada a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, de forma a selecionar a
proposta mais vantajosa para a Administração e a promoção do desenvolvimento nacional, bem como os princípios da
legalidade, morosidade, igualdade, impessoalidade e liberdade.
D) Existem três finalidades na realização do procedimento licitatório, a saber, busca pelo melhor preço, sempre, busca pela
garantia de isonomia e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, devendo o ente público compatibilizar
esses escopos todas as vezes que der início a um procedimento de licitação.
E) Constituem modalidades de licitação: a de menor preço – quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa
para a Administração determinar que será vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as
especificações do edital ou convite e ofertar o menor preço; a de melhor técnica; a de técnica e preço; a de maior lance
ou oferta – nos casos de alienação de bens ou concessão de direito real de uso.

Função: Estagiário
Prova aplicada em 28/01/2018 – Disponível nos endereços eletrônicos www.idecan.org.br a partir do dia 29/01/2018.
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A Constituição Federal dedicou seção à determinação das atribuições do Congresso Nacional. Nesta, estão relacionadas
as matérias que são de sua competência. Considerando as disposições constitucionais, NÃO é competência do
Congresso Nacional:
A) Escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União.
B) Apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão.
C) Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros Poderes.
D) Dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno.
E) Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação
legislativa.

47
Dentre as garantias fundamentais estatuídas pela Constituição Federal se encontram os remédios constitucionais, que
são ferramentas à defesa dos inúmeros direitos previstos em nosso ordenamento jurídico. Sobre os remédios
constitucionais, é correto afirmar que:
A) É cabível mandado de segurança preventivo para questionamento de lei em tese.
B) Apenas o advogado possui capacidade postulatória para a impetração do habeas corpus.
C) O habeas corpus repressivo visa evitar a consumação de uma lesão e estará acompanhado do pedido de salvo conduto.
D) Será concedido o habeas data para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial
ou administrativo.
E) O mandado de segurança coletivo não poderá ser impetrado por partido político, ainda que possua representação no
Congresso Nacional.

48
O controle de constitucionalidade pode ser definido como a verificação da compatibilidade de lei ou ato normativo às
disposições constitucionais, sob os aspectos dos requisitos formais ou materiais. Sobre o controle de constitucionalidade,
analise as alternativas e assinale a correta.
A) O presidente do Senado Federal é legitimado para a proposição da Ação Direta de Inconstitucionalidade.
B) Em que pese seu valor eminentemente político, o preâmbulo é parâmetro para o controle de constitucionalidade.
C) O controle difuso é controle abstrato, sendo exercido por via de ação, não dependendo de um processo concreto.
D) Por ser realizado no curso do processo, o controle concentrado pode ser suscitado pelas partes, ou qualquer dos
envolvidos no feito.
E) O controle de constitucionalidade reservado é controle abstrato, sendo exercido por via de ação, não dependendo de
um processo concreto.

49
A Constituição é a normativa máxima de um ordenamento jurídico. Há diversas espécies de constituição, a depender
de suas características e classificações. Analise as alternativas sobre os tipos de constituição e assinale a correta.
A) Quanto à forma, as constituições classificam-se em promulgadas, outorgadas ou cesaristas.
B) Uma constituição democrática é a que origina-se da vontade do povo e se manifesta através de uma Assembleia
Constituinte.
C) Uma constituição dogmática é construída e sedimentada ao longo da existência de um país, refletindo a construção
histórica do país.
D) As constituições dirigentes são aquelas destinadas apenas a normas referentes a direitos relativos às liberdades
públicas e políticas.
E) Constituições semânticas classificam-se pela adequação à realidade de um país e correspondem à perfeita adequação,
regulamentando efetivamente a vida política do Estado.

Função: Estagiário
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Analise atentamente as afirmativas a seguir.
I. O Tribunal Superior do Trabalho compõe-se de vinte e sete Ministros.
II. É competência da Justiça do Trabalho as ações que envolvam exercício do direito de greve.
III. Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão funcionar apenas de forma centralizada.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, II e III.
D) I e II, apenas.
B) I, apenas.
E) I e III, apenas.
C) II, apenas.

Função: Estagiário
Prova aplicada em 28/01/2018 – Disponível nos endereços eletrônicos www.idecan.org.br a partir do dia 29/01/2018.
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INSTRUÇÕES

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta
grossa. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular
desligado e devidamente identificado.
2. Não é permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de máquinas
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos
e/ou legislação, protetor auricular, lápis, lapiseira, borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido ao
candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes
equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, iPod, iPad, tablet, pendrive,
fone de ouvido, iPhone, smartphone, MP3, MP4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica,
controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo e etc. No caso do candidato, durante a realização das
provas, ser surpreendido portando os aparelhos eletrônicos citados e/ou similares, será lavrado no Termo de
Ocorrência o fato ocorrido e o candidato eliminado automaticamente do processo de seleção.
3. Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do certame, todos os candidatos deverão se submeter à
identificação datiloscópica nos dias de realização das provas. Poderá ainda ser solicitada, em momento posterior às
provas, uma nova identificação datiloscópica, excepcionalmente, a critério da Comissão da Seleção Pública. Os
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários.
Excepcionalmente poderão ser realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos
de vistoria além do descrito. Ao término da prova o candidato deverá se retirar do recinto de aplicação, não lhe
sendo mais permitido o ingresso nos sanitários.
4. A duração da prova é de 04 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito).
5. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha. Leia-o atentamente.
6. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma única resposta
correta.
7. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas
corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito).
Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o candidato
deverá informar tal ocorrência ao fiscal.
8. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única
e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
9. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas escritas levando o caderno de provas no
decurso dos últimos 60 (sessenta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato, também,
poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização,
contudo não poderá levar consigo o caderno de provas.
10. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do
local de aplicação antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo
candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de aplicação da sala e pelo Coordenador da
unidade de provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento da Seleção.

RESULTADOS E RECURSOS
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico
www.idecan.org.br, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas escritas objetivas de múltipla
escolha (segunda-feira).
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2
(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no
link correlato à Seleção Pública no endereço eletrônico www.idecan.org.br.
- A interposição de recursos poderá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos,
com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referente à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal,
ao IDECAN, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.idecan.org.br, no link correspondente à
Seleção Pública.

