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• De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para
as devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

• Nos itens que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também
que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos
mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Qual é a contribuição que a tecnologia realmente1

nos dá? O avanço proporcionado por ela nem sempre é
evidente e perceptível. Todo pensamento pode ser
subvertido. Nesse sentido, toda tecnologia pode ser vítima de4

abusos. Além do mais, todas as soluções que a tecnologia
oferece trazem também novos problemas. Mas é preciso
observar que, em última instância, a tecnologia amplia as7

nossas possibilidades de escolha. Em geral, uma tecnologia
apresenta aos seres humanos outra maneira de pensar sobre
algo. Cada intervenção permite outra forma de ver a vida.10

À medida que novas maneiras de expressar a condição
humana são criadas, amplia-se o conjunto de pessoas que
podem encontrar seu lugar único no mundo. A tecnologia nos13

proporciona escolhas.
A tecnologia pode tornar uma pessoa melhor? Sim,

mas somente se oferecer a ela novas oportunidades.16

Oportunidade de obter excelência com a mistura única de
talentos com que nasceu. Oportunidade de encontrar novas
idéias e novas mentes. Oportunidade de criar algo. A escolha19

funciona melhor quando há valores para guiá-la. 
Veja Especial Tecnologia, agosto de 2007 (com adaptações).

Julgue os seguintes itens, a respeito da organização das idéias e
de aspectos gramaticais do texto acima.

1 Depreende-se das idéias do texto que, em razão de a
contribuição da tecnologia não ser facilmente percebida, esta
pode tornar-se “vítima de abusos” (R.4-5).

2 A substituição da oração “que a tecnologia oferece” (R.5-6)
por oferecidas pela tecnologia preserva a coerência da
argumentação e a correção gramatical do texto.

3 A relação de sentidos que o período iniciado por “Cada
intervenção” (R.10) mantém com as informações anteriores
permite iniciá-lo pela conjunção Pois, desde que seja
também substituída a inicial maiúscula de “Cada” por
minúscula.

4 O sinal de crase em “À medida” (R.11) indica que se trata de
uma expressão que inclui uma preposição a e um substantivo
feminino determinado por artigo definido.

5 As formas adjetivas “único” (R.13) e “única” (R.17)
apresentam diferente flexão de gênero para concordar com
o substantivo a que se referem, mas apresentam significado
semelhante: próprio, singular.

6 Nas relações de coesão do texto, o pronome “ela” (R.16)
recupera a idéia de “tecnologia” (R.15).

7 O desenvolvimento da argumentação do texto permite
substituir o ponto empregado logo depois de “novas
oportunidades” (R.16) por sinal de dois pontos e os pontos
empregados logo após “nasceu” (R.18) e “mentes” (R.19) por
vírgulas, sem que sejam prejudicadas a correção e a
coerência, desde que sejam também substituídas por letras
minúsculas as iniciais da palavra “Oportunidade”,
nas três ocorrências.

Texto I – para os itens de 8 a 16

Istoé, 30/5/2007 (com adaptações).

Com referência ao texto I, julgue os itens subseqüentes.

8 Subentende-se o título do texto, “BRASIL ONLINE”, como o

sujeito de “É um fenômeno”; com isso, justifica-se a flexão

de singular no verbo.

9 A inserção da preposição em, na primeira linha, antes de

“que as pessoas”, preserva a correção gramatical e a

coerência do texto, além de elevar seu grau de formalidade.

10 No gráfico, está representada a relação entre as seguintes

informações do texto: “58,15 milhões de usuários” e “média

mensal” de navegação na rede.
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A partir das informações do texto I e considerando que
proposições são afirmações que podem ser julgadas como
verdadeiras ou falsas, julgue os itens a seguir.

11 É correto concluir que as três frases seguintes são
proposições.

I No ano de 2002, os brasileiros usuários da Internet
gastavam, mensalmente, em média, 10 horas e
11 minutos navegando na rede.

II Em quantos anos a média mensal de tempo de uso da
Internet no Brasil saltou de 8 horas para 21 horas e
40 minutos?

III Se, em 2006, o tempo médio mensal online dos
brasileiros era de 21 horas e 20 minutos, então essa
média aumentou em mais de 20 minutos em 2007.

12 Suponha que, dos usuários da Internet no Brasil, 10 milhões
naveguem por meio do Internet Explorer, 8 milhões, por
meio do Mozilla e 3 milhões, por ambos, Mozilla e Internet
Explorer. Nessa situação, o número de usuários que navegam
pelo Internet Explorer ou pelo Mozilla é igual a 15 milhões.

Texto II – para os itens de 13 a 20

Lembrando que proposição é uma afirmação que pode
ser julgada como verdadeira (V) ou falsa (F), mas não ambos,
considere que proposições simples são denotadas pelas letras
iniciais maiúsculas do alfabeto, por exemplo: A, B, C etc. A partir
das proposições simples, são construídas proposições compostas.
As formas que simbolizam algumas dessas proposições
compostas e seus valores lógicos são as seguintes.

AvB, que é lida como “A e B”, e que é V quando A é V e B é V,
caso contrário, é F;

AwB, que é lida como “A ou B”, e que é F quando A é F e B é F,
caso contrário, é V;

A÷B, que é lida como “se A então B”, que é F quando A é V e
B é F; caso contrário, é V; 

¬A, que é lida como “não A”, que é V se A é F e é F se A é V. 

Parênteses podem ser usados para delimitar as
proposições.

A partir das informações contidas nos textos I e II, julgue os itens
seguintes.

13 A proposição “Se em 2005 a média mensal de permanência
online no Brasil era de 18 horas, então essa média é 7 horas
inferior em relação à de 2003” tem valor lógico F.

14 O valor lógico da proposição “O Brasil é um dos países com
menor quantidade de usuários da Internet no ranking

internacional ou o tempo gasto pelos brasileiros na rede
cresce mensalmente 30%” é V.

15 Se P e Q são proposições quaisquer, então uma proposição
da forma P÷PwQ tem somente valor lógico verdadeiro, isto
é, essa proposição é uma tautologia.

16 Se as proposições A, B e C tiverem valores lógicos V, F e V,
respectivamente, então a proposição ¬(AwB)vC terá valor
lógico F.

Um raciocínio lógico é considerado correto quando é constituído
por uma seqüência de proposições verdadeiras. Algumas dessas
proposições são consideradas verdadeiras por hipótese e as outras
são verdadeiras por conseqüência de as hipóteses serem
verdadeiras. De acordo com essas informações e fazendo uma
simbolização de acordo com as definições incluídas no texto II,
julgue os itens subseqüentes, a respeito de raciocínio lógico.

17 Considere como verdadeira a seguinte proposição (hipótese):
“Joana mora em Guarapari ou Joana nasceu em Iconha.”
Então concluir que a proposição “Joana mora em Guarapari”
é verdadeira constitui um raciocínio lógico correto.

18 Se a proposição “A cidade de Vitória não fica em uma ilha
e no estado do Espírito Santo são produzidas orquídeas” for
considerada verdadeira por hipótese, então a proposição
“A cidade de Vitória não fica em uma ilha” tem de ser
considerada verdadeira, isto é, o raciocínio lógico formado
por essas duas proposições é correto.

Os símbolos que conectam duas proposições são denominados
conectivos. Considere a proposição definida simbolicamente por
A�B, que é F quando A e B são ambos V ou ambos F, caso
contrário é V. O conectivo � é denominado “ou exclusivo”
porque é V se, e somente se, A e B possuírem valorações
distintas. Com base nessas informações e no texto II, julgue os
itens que se seguem.

19 Considerando que A e B sejam proposições, então a
proposição A�B possui os mesmos valores lógicos que a
proposição ¬(AvB)v(AvB).

20 A proposição “João nasceu durante o dia ou João nasceu
durante a noite” não tem valor lógico V.

RASCUNHO
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This text refers to items from 21 through 30.

For many specialized jobs in the human resources1

field, previous experience is an asset*; for more advanced
positions, including those of managers as well as arbitrators
and mediators, it is essential. Many employers prefer entry-4

level workers who have gained some experience through an
internship or work-study program while in school. Human
resources administration and human resources development7

require the ability to work with individuals as well as a
commitment to organizational goals. This field also demands
other skills that people may develop elsewhere — using10

computers, selling, teaching, supervising, and volunteering,
among others. The field offers clerical workers opportunities
for advancement to professional positions. Responsible13

positions occasionally are filled by experienced individuals
from other fields, including business, government, education,
social services administration, and the military.16

The human resources field demands a range of
personal qualities and skills. Human resources, training, and
labor relations managers and specialists must speak and write19

effectively. The growing diversity of the workforce requires
that they work with or supervise people with various cultural
backgrounds, levels of education, and experience. They must22

be able to cope with conflicting points of view, function
under pressure, and demonstrate discretion, integrity, fair-
mindedness, and a persuasive, congenial personality.25

* asset: [C] a useful or valuable quality, skill or person: He’ll be a

great asset to the team. Her eyes are her best asset (= most attractive

feature). Knowledge of languages is a real asset in this sort of work.

Internet: <stats.bls.gov> (adapted)

According to the text, judge the following items.

21 To be a manager requires former knowledge.

22 A lot of employers only accept workers who have attended
previous courses.

23 Both human resources administration and human resources
development demand the necessary skill to keep contact with
people.

24 Only human resource administration is supposed to be
committed with the organization objectives.

25 Organization goals include only five other skills.

26 Work relation managers have to be efficient at speaking and
writing.

27 The organizational workforce presents diversified
characteristics.

28 Human resources specialists must have a good sense of
human relationship.

In the text, 

29 “as well as” (R.3) means as good as.

30 “occasionally” (R.14) is synonymous with sometimes.

Julgue os itens seguintes, considerando as opções acima, que são
encontradas no menu Iniciar do Windows XP, instalado em um
computador do tipo PC.

31 Por meio de opções encontradas em , é
possível personalizar a aparência e funcionalidade do
Windows no computador, adicionar ou remover programas
e configurar conexões de redes e contas de usuário.

32 Caso se clique , será disponibilizada
uma lista de navegadores para acesso à Internet, entre eles,
o Internet Explorer, que é o browser padrão do sistema
operacional Windows.

Julgue os itens subseqüentes, acerca do Microsoft Office,
considerando a figura acima, que ilustra parte da janela do Word
2003.

33 A figura a seguir mostra algumas das opções

encontradas no menu . Nessa figura, a

opção  pode ser usada, entre
outras possibilidades, para se personalizar uma lista

numerada criada por meio do botão .

34 Os botões ,  e  disponibilizam ferramentas que
permitem localizar determinada palavra, respectivamente,
em uma página, em várias páginas e em uma tabela existente
em um documento Word. 

35 Por meio de funcionalidade encontrada no menu , é
possível inserir em um documento Word uma planilha Excel,
tal como a ilustrada na figura a seguir. Nesta planilha, caso
se digite, na célula selecionada, = (A1:A3) e, a seguir,

se tecle �, a célula B1 ficará preenchida com o
número 190.
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Considere que o navegador Internet Explorer 7 (IE7) esteja em

uma sessão de uso, em um computador PC cujo sistema

operacional é o Windows XP. Considere ainda que a figura acima

ilustre a janela do IE7 utilizada nessa sessão de uso. A partir

dessas informações e sabendo que o computador tem acesso à

Internet por meio de uma rede WLAN, julgue os itens seguintes.

36 Rede de acesso WLAN é sinônimo de rede de acesso dial-

up. 

37 Caso seja clicado o botão , a página web mostrada na

área de páginas da janela do IE7 acima será adicionada ao

grupo de páginas denominadas favoritas do IE7. 

38 Por meio do conjunto de botões , é possível acessar

funcionalidades relacionadas a filtragem de phishing do IE7,

que são recursos de segurança da informação

disponibilizados por esse navegador. 

39 Caso o referido computador tenha nele instalado o conjunto

de ferramentas de software denominado Skype, é correto

concluir que, a partir desse computador e dessas ferramentas

de software, principalmente do protocolo VoIP, é possível

acessar serviços de IPTV. 

40 O campo , na janela do IE7,

permite que seja realizada pesquisa por informações na

Internet. 

CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES

Julgue os itens seguintes, acerca da administração direta e

indireta, da organização administrativa do Estado e dos poderes

e atos administrativos.

41 As autarquias fazem parte da administração pública direta.

42 As empresas públicas, apesar de serem pessoas jurídicas de

direito privado, não estão sujeitas à falência.

43 As sociedades de economia mista federais foram

contempladas com o foro processual da justiça federal.

44 O fenômeno da descentralização é efetivado por meio de

delegação quando o Estado cria uma entidade e a ela

transfere, por lei, determinado serviço público.

45 A licença, ato administrativo vinculado e definitivo, não

pode ser negada caso o requerente satisfaça os requisitos

legais para sua obtenção.

Julgue os itens a seguir.

46 O servidor público eleito para o cargo de vereador poderá,

caso haja compatibilidade de horários, acumular o exercício

da vereança com o de seu cargo, emprego ou função

públicos.

47 No Brasil, a forma federativa de Estado constitui cláusula

pétrea insuscetível de abolição por meio de reforma

constitucional.

48 O controle de legalidade das leis municipais, em face da lei

orgânica do município, deve ser realizado pelo tribunal de

justiça do estado.

49 A comissão parlamentar de inquérito possui poderes

investigatórios e, investida desse poder, pode determinar a

violação de domicílio para serem realizadas a busca e a

apreensão de documentos que possam elucidar as

investigações.

50 A Constituição Federal garante o direito à propriedade.

Contudo, a utilização e o desfrute do bem devem ocorrer de

acordo com a conveniência social da utilização da coisa, ou

seja, o direito do dono deve ajustar-se aos interesses da

sociedade.

51 Compete à União e aos estados desapropriar imóveis rurais,

por interesse social e para fins de reforma agrária.

Com relação a formas e sistemas de governo, julgue o item

seguinte.

52 No sistema parlamentarista de governo, existe distinção entre

o chefe de Estado e o chefe de governo. A chefia do Estado

é exercida pelo presidente da República, e a chefia do

governo, pelo primeiro ministro.
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Relativamente ao Sistema Tributário Nacional, julgue os itens
que se seguem.

53 As taxas servem ao financiamento de serviços públicos
específicos e divisíveis, como, por exemplo, o de iluminação
pública.

54 Os impostos federais previstos na Constituição Federal sobre
os quais incide a anterioridade normal (ou seja, a não
mitigada), se criados em 1.º de dezembro, podem ser
cobrados a partir de 1.º de janeiro do ano seguinte.

55 Para uma obrigação ser tributo, é indispensável que seja
cobrada por entes públicos ou por suas autarquias.

56 Há taxas que independem da prestação de serviços públicos
específicos e divisíveis.

57 É intransferível a competência para fiscalizar o pagamento
de tributos.

58 Em regra, o crédito tributário nasce em momento posterior
ao fato gerador da obrigação tributária.

tempo de procura por emprego percentual

até 30 dias   8

de 31 a 180 dias 44

de 181 a 360 dias 14

de 361 a 720 dias 21

total 87

        

Internet: <www.ibge.gov.br> (com adaptações).

A tabela acima apresenta a distribuição percentual das pessoas
desocupadas na região metropolitana de determinada cidade, em
julho de 2007, de acordo com o tempo de procura por emprego.
Com base nessas informações, julgue os itens subseqüentes.

59 A estimativa do tempo médio de procura por emprego é
inferior a 190 dias.

60 A moda do tempo de procura por emprego está na faixa de
31 a 180 dias.

61 A mediana da distribuição do tempo de procura por emprego
é superior a 170 dias e inferior a 180 dias.

62 A amplitude do tempo de procura por emprego é inferior
a 365 dias.

Considere que uma pesquisa de campo será efetuada entre os
habitantes de determinada cidade. Sabe-se que, nessa cidade,
45% dos habitantes são homens, metade dos homens têm o
primeiro grau completo e 20% das mulheres têm o primeiro grau
completo. Com referência a essa situação hipotética, julgue os
itens a seguir.

63 Se um habitante dessa cidade for selecionado ao acaso, a
probabilidade de ele ter o primeiro grau completo é
superior a 0,34.

64 Mais de 65% dos habitantes dessa cidade que possuem o
primeiro grau completo são homens.

Com relação à administração orçamentária e financeira, julgue os
próximos itens.

65 Em decorrência do princípio da exclusividade, a inclusão, na
lei orçamentária, de autorizações para abertura de créditos
suplementares e especiais está condicionada à existência de
excesso de arrecadação.

66 A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao incluir anexo de metas
fiscais na lei de diretrizes orçamentárias, passou a exigir a
estimativa da margem de expansão das despesas obrigatórias
de caráter continuado, que correspondem a contratos anuais
com período de execução que ultrapassa o final do exercício
financeiro do respectivo orçamento.

67 A definição clara de objetivos é condição básica para o
orçamento-programa. Um programa na área de saúde, por
exemplo, estaria mais bem justificado se, em vez de apontar
o número de hospitais a serem construídos ou ambulatórios
a serem instalados, indicasse o número de novos pacientes a
serem atendidos ou de novos atendimentos a serem
realizados.

68 O pagamento da despesa por meio de adiantamento,
admitido apenas em situações consideradas excepcionais, é
aplicável a qualquer tipo de despesa, restringindo-se a um
único servidor do órgão, especialmente designado, a cada
período, como determina a legislação de regência.

69 O pregão eletrônico, a exemplo do pregão comum,
convencional, não dispensa a presença física do pregoeiro e
dos participantes, mas, ao contrário deste, tem suporte na
tecnologia da informação e é efetuado por via eletrônica, o
que lhe confere muito mais agilidade.

Em relação à contabilidade e à análise das demonstrações
contábeis, julgue o item que se segue.

70 O valor patrimonial de uma ação não se altera quando há
aumento de capital com incorporação de reservas de lucros
mediante emissão de novas ações.

RASCUNHO
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Acerca do direito constitucional, julgue os seguintes itens.

71 O preâmbulo da Constituição Federal constitui uma norma

central e, portanto, tem força normativa.

72 Se determinado estado da Federação recusar-se a executar os

ditames de uma lei federal, o presidente da República pode

decretar a intervenção direta nesse estado.

73 Lei complementar pode ser revogada por lei ordinária

quando tratar de matéria específica desse tipo de lei.

74 Se um governador de estado for aprovado em concurso

público, poderá tomar posse, mesmo que não entre em

exercício devido a licença para o exercício de mandato

eletivo.

75 Conversas telefônicas entre o acusado e seu defensor não

podem ser interceptadas, pois o sigilo profissional do

advogado, que é garantia do próprio processo legal, somente

pode ser quebrado quando o advogado estiver envolvido na

atividade criminosa.

Com relação ao direito administrativo, julgue os itens

subseqüentes.

76 A celebração de um contrato de abertura de conta-corrente

entre um banco estatal e um particular é um ato

administrativo.

77 O ato que desatenda um dos requisitos do ato administrativo,

que são: competência, finalidade, forma, motivo e objeto,

será nulo.

78 A delegação é forma de transferência de competência.

79 As organizações sociais não integram a administração direta

nem a administração indireta, pois são entidades da iniciativa

privada que se associam ao Estado para a realização de

atividades de interesse coletivo.

80 Nas ações judiciais que versem sobre atos de improbidade

administrativa, é possível transação, acordo ou conciliação

entre a parte ré e o Estado, desde que o erário público seja

ressarcido.

81 A autorização, ato administrativo discricionário em que

predomina o interesse do particular, pode ser negada ou

revogada, mesmo que o pretendente satisfaça as exigências

administrativas.

82 A competência para declarar a utilidade pública ou o

interesse social do bem, com vistas a sua futura

desapropriação, é privativa da União.

83 Em um processo licitatório, se a administração não convocar

os licitantes para a contratação, decorridos 60 dias da

entrega das propostas, eles ficam liberados dos

compromissos nelas assumidos.

84 Os serviços de publicidade e divulgação, por serem serviços

técnicos especializados, são alcançados pela inexigibilidade

de licitação.

85 O fato do príncipe, previsto em lei, enseja revisão contratual

para garantir a manutenção do equilíbrio econômico e

financeiro do contrato.

86 O bem desapropriável pode ser móvel ou imóvel, corpóreo

ou incorpóreo.

87 Quando a entidade da administração encarregada de executar

um ou mais serviços distribui competências no âmbito da

própria estrutura, a fim de tornar-se mais ágil e eficiente na

prestação desses serviços, ela pratica a chamada

descentralização.

88 Para que o nascimento de uma empresa pública ocorra, basta

a edição de uma lei que autorize a sua instituição.

Acerca dos contratos regidos pelo Código Civil, julgue os itens

que se seguem.

89 O contrato será resolvido por onerosidade excessiva quando

ocorrer desequilíbrio de direitos e deveres entre os

contratantes, provocado por acontecimentos que, apesar de

previsíveis, são desconsiderados em razão da identificação

do poder contratual dominante de uma das partes e da

presunção legal de vulnerabilidade do outro contratante. 
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90 No contrato de mútuo, a propriedade do bem mutuado é

transferida ao mutuário desde o momento de sua tradição. É

a partir desse momento que se estabelece a responsabilidade

do mutuário pelos riscos e deterioração ou perda do objeto

do mútuo. 

91 O comodato é um empréstimo de uso, de forma gratuita, por

meio do qual o comodatário recebe apenas o direito de

usufruir do bem infungível, sem a possibilidade de

transferência de propriedade.

A respeito do direito das obrigações, julgue os itens a seguir.

92 Na assunção de dívida, ocorre a substituição do sujeito

passivo da relação de crédito, com efeitos modificativos, isto

é, extingue-se a dívida originária e os encargos obrigacionais

são transferidos a um terceiro, independentemente da

aceitação do credor. 

93 A cláusula penal moratória, por visar tão-somente a impedir

o retardamento culposo do adimplemento obrigacional,

permite que a prestação obrigacional possa ser objeto de

cumulação, pelo credor, à exigência de regular cumprimento

da obrigação principal. 

94 Extingue-se a obrigação pela compensação quando duas

pessoas são, simultaneamente, credora e devedora uma da

outra, de dívidas vencidas e originadas de uma mesma causa,

ainda que não haja homogeneidade das prestações ou que se

trate de coisa incerta ou não fungível entre si. 

Julgue os itens seguintes, acerca do negócio jurídico. 

95 Para caracterizar a fraude contra credores, é irrelevante o

estado econômico e financeiro do devedor ou o fato de que

esse seja insolvente e, para o reconhecimento da nulidade do

negócio, faz-se necessária a comprovação de qualquer

artifício ou manobra intencional do devedor com o intuito de

escusar-se do pagamento de sua dívida ao credor. 

96 Se, no ato negocial, ambos os contratantes procederem

dolosamente, não poderão alegar os dolos concorrentes para

anular o negócio jurídico celebrado, nem reclamar qualquer

indenização por perdas e danos. 

97 Para operar-se a conversão do ato negocial nulo, faz-se

necessário que o negócio nulo contenha os requisitos do

negócio a ser convertido, bem como que as partes queiram

essa conversão, e ainda a verificação de que os contratantes

pretendiam a celebração de outro contrato e ignoravam a

nulidade do negócio que realizaram.

Acerca da formação, suspensão e extinção do processo, julgue os

itens subseqüentes. 

98 A perempção atinge o direito de ação, mas não o direito

material que dela poderia ter sido objeto. Portanto, o autor

fica privado de propor ação contra o réu com o mesmo

pedido e a mesma causa de pedir da ação perempta.

Contudo, se for acionado, poderá alegar aquele direito como

defesa. 

99 Com a morte de uma das partes, desaparece um dos sujeitos

da relação processual, portanto o processo deverá ser

suspenso, enquanto não houver a substituição pelo espólio

ou sucessores, ainda que a ação seja intransmissível. Assim,

a morte de qualquer das partes ocasiona a suspensão do

processo, sem prazo determinado, até que os sucessores se

habilitem. 

100 As condições da ação apresentam-se como questões

preliminares que o juiz tem de enfrentar e solucionar, em

caráter prejudicial, antes de resolver o mérito da causa.

A inexistência daquelas condições da ação conduz ao

julgamento que se denomina carência de ação e, por não

dizer respeito ao mérito, não produz eficácia de coisa

julgada material. 

A respeito dos sujeitos da relação processual, julgue os próximos

itens.

101 O litisconsórcio é unitário quando a lide tiver que ser

decidida de maneira uniforme para todos os litisconsortes.

Caso se trate de litisconsórcio necessário, todos os

litisconsortes devem ser citados para a ação, sob pena de

ineficácia da sentença. 
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102 Se, no curso do processo, a coisa litigiosa for alienada sem

o consentimento da outra parte, esse negócio é nulo, salvo se

for admitido o ingresso do adquirente no processo, pois faz-

se necessária, para que se verifique a substituição voluntária

da parte, a concordância do outro litigante com o ingresso

desse adquirente. 

Acerca dos recursos, julgue os itens a seguir.

103 Sendo distintos os juízos de admissibilidade e de mérito dos

recursos, é possível que o recurso seja não conhecido e

provido ou, ainda, não conhecido e improvido, conforme se

acolha ou rejeite a postulação do recorrente.  

104 Havendo sucumbência recíproca, ambas as partes poderão

apelar no prazo comum, impugnando cada qual a parte cuja

reforma lhe interesse, ou o apelado poderá deduzir o pedido

de reforma da sentença na parte que sucumbiu, nas contra-

razões do recurso da parte contrária, e requerer o provimento

como recurso adesivo. 

A respeito do processo cautelar, julgue os itens que se seguem. 

105 O arresto é apreensão cautelar de coisa litigiosa para garantir

sua entrega ao que vencer a demanda cautelar. Se a

pretensão for julgada procedente, o arresto se transforma em

penhora. 

106 A tutela cautelar não fica restrita às medidas típicas,

podendo o juiz conceder legalmente outras medidas

provisórias atípicas em nome do poder geral cautelar,

quando houver fundado receio de que uma parte cause ao

direito da outra lesão grave e de difícil reparação, antes do

julgamento da lide.

Acerca do contrato individual de trabalho, julgue os itens

seguintes.

107 O contrato de trabalho pode ser tácito ou expresso e

descrever prazo certo ou previsível, sendo considerado

indeterminado o prazo de sua vigência quando não houver

discriminação a respeito.

108 Pode ser anulada a alteração do contrato de trabalho se esta

causar prejuízo ao empregado; entretanto, se a modificação

contratual for decorrente de mútuo consentimento entre

empregador e empregado, a anulação não poderá ser feita.

109 O contrato de trabalho apenas pode ser rescindido

unilateralmente pelo empregador, se for por justa causa ou

por demissão imotivada, neste caso com o pagamento de

aviso prévio, férias e décimo terceiro proporcionais,

indenização de 40% do FGTS e liberação fundiária, além

das verbas salariais do mês trabalhado ou já vencidas e

seguro-desemprego, quando couber.

Acerca da jornada de trabalho, julgue os itens subseqüentes.

110 A duração do trabalho normal não pode exceder 8 horas

diárias nem 44 semanais, exceto quando houver

compensação de horários e posterior redução de jornada,

mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.

111 Compreende-se trabalho noturno como aquele executado

entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte,

considerando-se, por ficção jurídica, a hora noturna

correspondente a 52 minutos e 30 segundos.

112 O trabalho extraordinário, assim como o noturno, enseja a

remuneração da hora trabalhada com acréscimo de, no

mínimo, 50% sobre o valor da hora normal.

A Constituição de 1988 enunciou a liberdade de associação

sindical e a vedação à intervenção ou interferência do poder

público na organização sindical, reconhecendo amplamente

convenções e acordos coletivos de trabalho e a atuação das

entidades sindicais nas negociações coletivas em nome de patrões

ou empregados. Com relação a esse assunto, julgue os itens que

se seguem.

113 A estrutura sindical envolve: os sindicatos, com base mínima

coincidente com a de um município; as federações, que

congregam os sindicatos afins e se organizam nos estados ou

no Distrito Federal, interestadual ou nacionalmente; e as

confederações, que se formam pela associação de, no

mínimo, três federações afins.
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114 As convenções coletivas de trabalho podem ser firmadas

entre os sindicatos e as empresas, para regularem as

condições de trabalho dos empregados da respectiva

categoria.

115 Quando for frustrada a negociação coletiva ou recusada a

arbitragem, poderão as partes promover dissídio coletivo de

natureza econômica, que será julgado, conforme o âmbito

das categorias envolvidas, por tribunal regional do trabalho

(TRT) ou pelo Tribunal Superior do Trabalho.

Um juiz do trabalho, ao julgar pedido em reclamação

trabalhista, condenou determinado empregador a corrigir a

carteira de trabalho do empregado reclamante, a pagar-lhe as

verbas postuladas e a liberar-lhe o FGTS. O empregador, não se

conformando com a decisão, interpôs recurso ao TRT. 

Considerando essa situação hipotética e o assunto nela abordado,

julgue os itens a seguir.

116 Nessa situação, o recurso cabível a ser interposto junto ao

TRT é o recurso de revista, visto que a pretensão é a de rever

a decisão do juiz de primeiro grau.

117 O recurso apenas pode ser conhecido pelo TRT se o

empregador recolher as custas fixadas na sentença e o

depósito recursal correspondente ao valor arbitrado à

condenação.

118 O TRT não pode reexaminar as provas colhidas, porque

apenas o juiz do trabalho, que participa de audiência de

instrução com as partes e testemunhas, é que tem capacidade

de dizer quem está faltando com a verdade; o TRT, assim,

apenas pode examinar o recurso segundo a prova colhida

pelo juiz de primeiro grau para aplicar a lei.

119 Na justiça do trabalho, o próprio empregado pode ajuizar

legalmente reclamação trabalhista, sem necessidade de

advogado.

120 A justiça do trabalho é incompetente para apreciar ações que

discutam multas aplicadas pela delegacia regional do

trabalho aos empregadores, porque a matéria é

administrativa, já que não envolve empregado e empregador,

mas este último e o poder público federal.


