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• De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir 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 objetivas.

• 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 e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso

em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
A história conta que vários casos de Messalina foram1

longe demais, e que, em uma tentativa de esconder todos os

vestígios de devassidão, esses seus amigos e amantes eram

assassinados. Cláudio, marido e imperador, esteve implicado4

nessas execuções. Não existem dúvidas de que lhe diziam que

determinado amante tramava contra ele ou que outro desviava

o dinheiro público, mas ele sempre fazia o que a mulher lhe7

pedia e logo se livrava daqueles homens.

Shelley Klein. As mulheres mais perversas da história.

São Paulo: Planeta, 2004, p. 62 (com adaptações).

A respeito dos sentidos e dos aspectos linguísticos do texto acima,

julgue os itens a seguir.

1 O vocábulo “que”, em “diziam que” (R.5) e em “fazia o que”

(R.7), pertence a classes gramaticais distintas.

2 Infere-se do texto que o os amantes de Messalina foram todos

assassinados por tramar contra o Império Romano.

3 A forma verbal “existem” (R.5) poderia ser corretamente

substituída por hão, já que haver é sinônimo de existir.

4 A despeito da alteração do sentido original do período, a

substituição da forma verbal “diziam” (R.5) por dissessem

manteria a correção gramatical do texto.

5 O trecho “Cláudio, marido e imperador, esteve implicado

nessas execuções” (R.4-5) poderia, sem prejuízo para a

correção gramatical e para o sentido original do texto, ser

reescrito da seguinte forma: Essas execuções implicaram

Cláudio como marido, bem como como imperador.

6 O sentido original do texto seria preservado caso a forma

verbal “tramava” (R.6) fosse substituída por conspirava.

Ovídio nos fala da seguinte maneira sobre a Fênix. A1

maioria dos seres nasce de outros indivíduos, mas há certa

espécie que se reproduz sozinha. Os assírios chamam-na de

fênix. Não vive de frutos ou flores, mas de incenso e raízes4

odoríferas. Depois de ter vivido quinhentos anos, faz um ninho

nos ramos de um carvalho ou no alto de uma palmeira. Nele

ajunta cinamomo, nardo e mirra, e com essas essências constrói7

uma pira sobre a qual se coloca, e morre, exalando o último

suspiro entre os aromas. Do corpo da ave surge uma jovem

fênix, destinada a viver tanto quanto a sua antecessora. Depois10

de crescer e adquirir forças suficientes, ela tira da árvore o

ninho (seu próprio berço e sepulcro de seu pai) e leva-o para a

cidade de Heliópolis, no Egito, depositando-o no templo do13

Sol.

Thomas Bulfinch. O livro de ouro da mitologia: histórias de deuses e

heróis. 34.ª ed., Rio de Janeiro: Ediouro, 2006., p. 295 (com adaptações).

Considerando o texto acima, julgue os seguintes itens.

7 Em “leva-o para a cidade de Heliópolis” (R.12-13), o trecho

“para a” poderia ser corretamente substituído por a.

8 Na linha 2, a forma verbal “nasce”, empregada no singular para

concordar com “maioria”, poderia ser corretamente flexionada

na terceira pessoa do plural, caso em que concordaria com

“seres”.

9 O trecho “chamam-na de fênix” (R.3-4) poderia, sem prejuízo

da correção gramatical do texto e do seu sentido original, ser

substituído por chamam-na fênix ou por chamam-lhe fênix.

10 O verbo viver está sendo empregado com o mesmo sentido

tanto no quarto quanto no quinto período do texto.
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Não há nada mais desejável do que a cooperação entre1

as classes que empregam e as que se empregam. Os patrões não

se devem esquecer de que o seu interesse prende, trava, entrosa

com o interesse social, nem perder jamais de vista que não se4

pode tratar o trabalho como coisa inanimada.

Os mais altos interesses da indústria são de tanta

consideração para os trabalhadores quanto para os patrões.7

Trabalho e capital não são entidades estranhas uma à outra, que

lucrem, de qualquer modo, em se hostilizar mutuamente. Assim

como do trabalho depende o capital, assim, e na mesma10

proporção, do capital depende o trabalho. São as metades que,

reciprocamente, se inteiram, de um organismo cujos dois

elementos viventes não se podem separar sem se destruírem.13

Rui Barbosa. Escritos e discursos seletos. Rio de Janeiro:

Editora Nova Aguilar, 1997 (com adaptações).

Acerca das ideias e das estruturas linguísticas do texto, julgue os

itens que se seguem.

11 De acordo com o texto, essencialmente dissertativo,

trabalhadores e patrões devem atuar em prol dos interesses da

indústria.

12 A forma verbal “destruírem” (R.13) poderia ser corretamente

substituída por destruir, sem que se alterem os sentidos

semânticos e gramaticais do texto.

13 Na linha 8, “uma” e “outra” referem-se às “entidades”

“Trabalho” e “capital”.

14 O “se” em “não se podem separar” (R.13) está associado tanto

a uma interpretação reflexiva quanto a uma interpretação

passiva.

15 Nos trechos “não se devem esquecer” (R.2-3) e “não se pode

tratar o trabalho” (R.4-5), a partícula “se” poderia ser deslocada

para imediatamente após o verbo auxiliar, escrevendo-se,

respectivamente, devem-se e pode-se, mantendo-se a correção

gramatical do período.

Com relação ao formato e à linguagem das comunicações oficiais,

julgue os itens que se seguem, de acordo com o Manual de

Redação da Presidência da República (MRPR).

16 O fecho Respeitosamente deve ser aplicado a todas as

correspondências dirigidas ao presidente do TRT 10.ª Região.

17 O envio de correspondência oficial a cidadão brasileiro

configura desrespeito à regra da impessoalidade que norteia a

redação dos textos oficiais, mas essa situação está prevista no

MRPR e é aceita em alguns casos.

18 O emprego do padrão culto da linguagem nem sempre

concorre para a clareza do texto de uma correspondência

oficial, já que, no Brasil, nem todos dominam essa variante da

língua.

De acordo com o MRPR, a redação oficial deve caracterizar-se pela

impessoalidade, pelo uso do padrão culto da linguagem, pela

clareza, pela concisão, pela formalidade e pela uniformidade. Nos

itens a seguir, são apresentados trechos adaptados de

correspondências oficiais. Julgue-os quanto à correção gramatical

e à adequação da linguagem à redação oficial.

19 Os processos arquivados nesta seção deverão ficar à disposição

para consulta dos juízes de trabalho durante todo o mês de

janeiro. Enviamos informativo em anexo.

20 Senhor Juiz,

Aguardamos o parecer de Vossa Excelência para que as

providências cabíveis ao caso sejam tomadas.

Em relação aos conceitos e características dos sistemas operacionais

Windows e Linux, julgue os itens a seguir.

21 No sistema operacional Linux, o comando chmod 711

myprog confere todas as permissões ao proprietário do arquivo

e limita a permissão dos demais usuários somente para

execução.

22 No Windows 7, é possível controlar as configurações de

segurança de uma conexão de rede designando o tipo de

conexão como rede doméstica, rede corporativa ou rede

pública.

23 Ao se instalar o Windows 7, versão em português do Brasil,

em um computador, automaticamente, criam-se quatro pastas

de sistema denominadas: arquivos de programa, conta de usuários,

Windows e Meus documentos.

24 No sistema operacional Linux, a pasta /etc contém os

comandos necessários para a mínima operação do sistema.

 – 2 –

DESCONSID
ERADA

DESCONSID
ERADA



||TRT10R12_CB_NS1_01N827698|| CESPE/UnB – TRT 10.ª REGIÃO

Em relação aos aplicativos disponibilizados nos pacotes Microsoft

Office 2010 e BrOffice, julgue os itens que se seguem.

25 No aplicativo Calc, do pacote BrOffice, para se copiar o

conteúdo da célula B2 da planilha TRT_2 para a célula F9 da

planilha TRT_10, deve-se inserir, na célula F9 da planilha de

destino, a expressão =TRT_2.B2.

26 Os documentos do Office 2010 podem ser armazenados em um

servidor especial da Microsoft, o SkyDrive Live, por meio de

uma conexão com a Internet, utilizando qualquer navegador, e

uma ferramenta para upload incorporada ao Office 2010.

27 No editor de texto Writer, do pacote BrOffice, a função do

comando Limites de Texto, ativado a partir do menu Exibir, é a de

configurar o número máximo de caracteres que podem ser

digitados em um documento.

Em relação aos aplicativos e procedimentos de Internet, julgue os

itens seguintes.

28 Algumas palavras, quando seguidas pelo sinal de dois-pontos,

têm significado especial para o sítio de pesquisa Google. Uma

dessas palavras é o operador link:. Por exemplo, a pesquisa

link: <url> mostrará todas as páginas que apontam para o URL

especificado.

29 O Mozilla Thunderbird é um programa de correio eletrônico

que acessa arquivos XML, bloqueia imagens e dispõe de filtro

anti-spam. Todavia, modificar a aparência da interface com o

usuário é um fator limitante nesse programa.

30 Em uma topologia estrela, cada dispositivo tem, ligado ao seu

vizinho, um enlace ponto a ponto dedicado.

Julgue os próximos itens, relacionados a segurança da informação

e armazenamento de dados em nuvem.

31 Quando devidamente planejados e executados, backups são

capazes de restaurar e garantir toda a integridade de dados

armazenados em computadores pessoais ou corporativos.

32 Diferentemente dos vírus, que normalmente causam prejuízos

ao computador infectado, o phishing é um tipo de ataque, cuja

intenção é a coleta de dados pessoais dos usuários.

33 O Dropbox é um serviço freemium, ou seja, dá-se ao cliente a

opção de usá-lo gratuitamente, mas cobra-se para obter

algumas funções extras de armazenamento remoto de arquivos.

Com base no Regimento Interno do TRT 10.ª Região, julgue os

itens subsequentes.

34 Dos juízes que compõem o TRT 10.ª Região, onze são

oriundos da Magistratura do Trabalho e três, do Ministério

Público do Trabalho, sendo o restante proveniente da carreira

de advogado.

35 Nos casos em que não houver relator designado, as decisões

tomadas pelo Tribunal nos processos administrativos serão

votadas primeiramente pelo presidente, cabendo-lhe, ainda, o

voto de qualidade.

De acordo com a Lei n.º 8.112/1990, suas alterações e sua

interpretação doutrinária, julgue os itens seguintes.

36 Ao servidor público é proibido delegar a outro servidor

atribuições estranhas ao cargo que ocupa, mesmo em situações

de emergência e transitórias.

37 Exoneração e Demissão são formas de saída do servidor de

cargo público que se diferenciam em relação ao aspecto

punitivo. Enquanto a exoneração consiste em saída não

punitiva, a demissão consiste em saída punitiva, em

decorrência de decisão administrativa ou judicial.

38 Emprega-se o processo administrativo disciplinar para apurar

atos ilícitos cujas penalidades devem ser mais severas que a

suspensão por noventa dias.

Julgue os itens que se seguem, no que se refere às licitações.

39 A formalização de concessão de direito real de uso,

independentemente do valor da contratação, deve ser feita

mediante a modalidade de licitação obrigatória denominada

concorrência.

40 A licitação tem natureza jurídica de procedimento

administrativo, tendo em vista seus elementos componentes.
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Acerca de administração, julgue os itens a seguir.

41 A identificação de necessidades de capacitação é feita com base na

lacuna entre as competências necessárias e as existentes na

organização.

42 A espiral do conhecimento se desenvolve a partir de uma relação

recursiva estabelecida na combinação de conhecimentos tácitos e

explícitos.

43 O BSC (balanced score card) trata da articulação das quatro

dimensões do desempenho organizacional, em que a gestão de

processos é a dimensão que perpassa toda a estrutura da organização.

44 A análise e a descrição de cargos consistem na identificação das

competências profissionais relevantes para a execução do trabalho

em cada cargo.

45 A gestão de pessoas garante equilíbrio organizacional a partir da

melhor aplicação dos recursos organizacionais, tais como pessoas,

tempo e informações.

Acerca da última eleição presidencial ocorrida na França, julgue os itens

subsequentes.

46 O presidente eleito considera equivocadas as medidas de austeridade

para combater a atual crise econômica na Zona do Euro, mas acredita

ser necessário realizar cortes no orçamento do país, bem como elevar

a cobrança de impostos aos cidadãos franceses com renda superior

a um milhão de euros por ano.

47 Embora tenha ocorrido a vitória de um candidato do Partido

Socialista, o número de votos ao postulante da frente nacional, grupo

político de extrema direita, aumentou em relação às eleições

anteriores.

48 O sistema político francês assemelha-se ao brasileiro, por ser

presidencialista, constituído por um parlamento bicameral cuja

tradicional figura do primeiro-ministro é substituída pelo ministro da

Casa Civil.

A desintegração social é tanto uma condição quanto

um resultado da nova técnica de poder. Para que o poder

tenha liberdade de fluir, o mundo deve estar livre de cercas,

barreiras, fronteiras fortificadas e barricadas. Os poderes

globais se inclinam a essa desintegração em proveito de sua

contínua e crescente fluidez, principal fonte de sua força e

garantia de sua invencibilidade. 

Zygmunt Bauman. Modernidade líquida. Rio de

Janeiro: Zahar, 2001, p. 21-2 (com adaptações).

Tendo a texto acima como referência inicial e considerando

os múltiplos aspectos por ele suscitados, julgue os itens a

seguir.

49 Atualmente, o poder de regular as diferentes esferas da

vida pública e privada não se encontra mais concentrado

apenas em algumas poucas instituições políticas; ele se

difunde ou é diluído também entre corporações

empresariais, instituições internacionais e associações de

toda ordem, envolvendo interesses coletivos e

particulares.

50 Nas sociedades contemporâneas, o intenso processo de

individualização, alimentado por mecanismos

cibernéticos de comunicação, revela-se pela ausência,

nos últimos dez anos, de manifestação social

contestatória ou de resistência, tanto em âmbito local

quanto internacional.

 – 4 –

DESCONSID
ERADA

DESCONSID
ERADA



||TRT10R12_009_24N598291|| CESPE/UnB – TRT 10.ª REGIÃO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Considerando os direitos e garantias individuais previstos na

Constituição Federal (CF), julgue os itens a seguir.

51 A CF consagra a liberdade de crença e assegura o livre

exercício de quaisquer cultos religiosos.

52 As associações poderão ser compulsoriamente dissolvidas por

decisão judicial com trânsito em julgado.

53 A proteção em face da automação é direito do trabalhador

previsto na CF.

54 A CF garante a participação dos trabalhadores e empregadores

nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses

profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e

deliberação.

55 O crime de genocídio será julgado por tribunal constituído

especialmente para esse fim e seus componentes serão juízes

de carreira indicados pelo Conselho Nacional de Justiça. 

Julgue os itens seguintes, relativos ao Poder Judiciário e ao

Ministério Público (MP).

56 O juiz que retiver injustificadamente autos de processo em seu

poder além do prazo legal não será promovido.

57 As funções institucionais do MP, previstas na CF, incluem a de

defender as pessoas carentes em juízo quando estas não

puderem pagar advogado e no local não houver defensoria

pública instalada.

Com relação aos Poderes Executivo e Legislativo, julgue os itens

que se seguem.

58 É vedado ao Congresso Nacional manifestar-se sobre questões

financeiras, operacionais e patrimoniais das entidades da

administração direta ou indireta, sob pena de violação ao

princípio da separação dos poderes.

59 Entre as atribuições do presidente da República consta a de

exercer o controle preventivo de constitucionalidade das leis.

60 O presidente da República, na vigência de seu mandato, possui

imunidade temporária à persecução penal em relação a atos

estranhos ao exercício de suas funções.

Um oficial de justiça foi cumprir mandado de citação na

casa de um rico empresário. Este, contudo, solicitou ao oficial que

não realizasse a citação e que lhe desse um mês de prazo, sob o

argumento de que iria fazer um acordo com o autor da ação e

resolver todas as pendências. O oficial de justiça entendeu ser

razoável o pedido do empresário e deixou de citá-lo, guardando

o mandado até o transcurso do prazo conforme solicitado.

Considerando a situação hipotética acima e o disposto na Lei

n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue os itens

a seguir.

61 Embora não seja servidor público, o empresário está sujeito às

sanções aplicáveis pela lei de improbidade administrativa.

62 Considerando que não houve dano ao patrimônio público, não

são aplicáveis ao caso as sanções de multa e perda do cargo

público previstas na lei de improbidade administrativa.

63 Caso o MP vislumbre a prática de ato de improbidade

administrativa, porém entenda ter sido praticada conduta de

baixa reprovabilidade, poderá propor a suspensão condicional

do processo.

64 A situação apresentada não configura ato de improbidade

administrativa, visto que não houve solicitação ou recebimento

de vantagem indevida por parte do oficial de justiça.

No que se refere à organização da administração pública brasileira,

julgue os próximos itens.

65 As empresas públicas possuem natureza jurídica de direito

privado e, por isso, não estão sujeitas à obrigatoriedade

de contratação de pessoal mediante concurso público.

66 As sociedades de economia mista da União devem adotar

obrigatoriamente a forma de sociedades anônimas.

67 O Ministério da Previdência Social é um exemplo de

descentralização administrativa.

Acerca dos atos administrativos, julgue os itens seguintes.

68 O ato administrativo composto é aquele que resulta da

manifestação de dois ou mais órgãos, em que a vontade de um

é instrumental em relação à de outro, que edita o ato principal.

69 À administração pública compete, com exclusividade, revogar

os atos administrativos por ela praticados.

70 Um dos atributos dos atos administrativos é a imperatividade,

segundo a qual os atos da administração pública se impõem a

terceiros independentemente de sua aquiescência.
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Princípios são regramentos que fundamentam todo o ordenamento

jurídico, um determinado ramo do direito ou um instituto jurídico

próprio. A respeito dos princípios que regem o direito do trabalho,

julgue os itens a seguir.

71 Com base no princípio da primazia da realidade, o contrato de

trabalho é conhecido como contrato-realidade, ou seja, a

verdade real prevalecerá sobre a verdade formal.

72 O princípio da continuidade da relação de emprego objetiva a

preservação do vínculo empregatício e, por consequência, os

contratos por prazo determinado, bem como os contratos

temporários de trabalho que são exceções a esse princípio.

73 O princípio da condição mais benéfica é aquele que faz

prevalecer a restrição à autonomia da vontade no contrato de

trabalho, em que o empregado não pode dispor de seus

direitos.

O contrato individual de trabalho é um negócio jurídico por meio

do qual uma pessoa física assume o compromisso de prestar

serviços a outrem. Com relação a esse assunto, julgue os próximos

itens.

74 O trabalho ilícito não produzirá nenhuma repercussão na

justiça trabalhista.

75 Nos termos da consolidação das leis do trabalho (CLT), a

carteira de trabalho e previdência social (CTPS) deverá ser

anotada, no prazo de 48 horas, sob pena de não gerar ao

trabalhador os direitos próprios de empregado.

76 O contrato será considerado por prazo indeterminado, quando

não houver termo ou condição expressamente ajustado.

Julgue os itens que se seguem, relativos ao aviso prévio.

77 Em conformidade com o entendimento sumulado pelo Tribunal

Superior do Trabalho, o registro da candidatura do empregado

a cargo de dirigente sindical durante o período do aviso prévio,

lhe assegura a estabilidade.

78 Quando indenizado, a data de saída a ser anotada na CTPS é

a do último dia trabalhado.

79 Ocorrendo demissão imotivada do obreiro, com o

cumprimento do aviso prévio, o empregador terá o prazo de

dez dias, após o término do contrato, para o pagamento da

rescisão.

80 O término do contrato de experiência é causa de extinção do

contrato de trabalho que exclui o pagamento do aviso prévio.

Acerca do direito das coisas e da responsabilidade civil, julgue os

itens seguintes.

81 O princípio da função social da posse é implícito no Código

Civil de 2002.

82 Segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), não é possível

a concessão de liminar em ação de reintegração de posse

movida pelo poder público quando se tratar de posse velha.

83 No transporte desinteressado, o transportador será

responsabilizado por danos causados ao transportado ainda

quando incorrer em culpa leve.

84 O dano moral in re ipsa não precisa ser provado.

85 A correção monetária do valor da indenização por dano moral

incide desde a data do evento danoso.

Em relação às obrigações e aos contratos, julgue os itens

subsequentes.

86 Somente podem ser objetos do contrato de transação direitos

patrimoniais privados.

87 Em se tratando de solidariedade passiva, o credor que propõe

ação judicial em face de apenas um dos devedores

automaticamente renúncia à solidariedade.

88 Na cessão de crédito, o cessionário só poderá exercer os atos

que visam à proteção do direito cedido após o conhecimento

da cessão pelo devedor.

89 A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges torna a

garantia inválida.

90 Em se tratando de contrato de seguro, é possível a sua

celebração para garantia de risco proveniente de ato doloso do

segurado.

No tocante ao direito de família à luz da jurisprudência do STJ,

julgue os itens subsecutivos.

91 No regime na comunhão parcial de bens, o cônjuge pode

prestar aval sem a autorização do outro.

92 É possível a celebração de casamento mediante procuração

consubstanciado em instrumento particular, desde que

conferidos poderes especiais ao mandatário.

93 Em regra, o direito à percepção de alimentos do filho maior

motivado pela necessidade de custear a sua formação

profissional inclui, além do curso universitário, também o

curso de mestrado.

94 De acordo com o STJ a legislação civil admite a coexistência

de uniões estáveis paralelas.
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No tocante aos direitos das sucessões, julgue o próximo item.

95 O direito de representação pode se dar na linha reta

ascendente.

Em relação ao processo de execução à luz da jurisprudência do

STJ, julgue os itens a seguir.

96 O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de

contrato de abertura de crédito, constitui título executivo.

97 Em regra, o arrematante não responde pelas despesas

condominiais anteriores à arrematação do imóvel em hasta

pública.

98 A penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens tem

caráter absoluto.

99 Embora intimado da penhora em imóvel do casal, o cônjuge do

executado pode opor embargos de terceiros para defesa de sua

meação.

Em relação à ação monitória e aos embargos de terceiro, julgue os

itens subsecutivos.

100 Admite-se o ajuizamento de ação monitória embasada em

cheque prescrito sem menção à causa debendi.

101 Nos embargos de terceiro, se o embargado não tiver

procuração nos autos da ação principal, a citação deverá

ser pessoal.

102 É admissível a conversão da ação de execução em ação

monitória mesmo após a citação.

No que se refere ao processo cautelar, julgue os itens que se

seguem.

103 Na hipótese de concessão de medida liminar sem justificação

prévia, a contagem do prazo para o réu apresentar defesa

inicia-se da juntada aos autos do mandado de citação

devidamente cumprido.

104 Para a concessão do arresto é essencial a existência de título

executivo judicial.

No tocante ao litisconsórcio e à intervenção de terceiros, julgue os

itens subsequentes.

105 Em relação à posição jurídica do litisdenunciado em face do

adversário do denunciante, o Código Processual Civil o trata

como litisconsorte unitário do denunciante.

106 No litisconsórcio unitário, a conduta que visa favorecer um dos

litisconsortes estende os seus efeitos aos demais.

107 Após o trânsito em julgado, a sentença proferida no processo

em que interveio o assistente litisconsorcial, este não poderá

em processo posterior discutir a justiça da decisão.

Acerca do instituto da revelia, julgue os itens a seguir.

108 É possível ao réu revel ajuizar ação rescisória por erro de fato,

se a sentença considerar existente fato que não ocorreu ou

inexistente fato que tenha ocorrido.

109 O prazo de interposição de recurso pelo revel, no caso de

apelação, é contado da data da publicação da sentença em

cartório.

No tocante à competência, julgue o item abaixo.

110 O Superior Tribunal Federal não reconhece a existência de

competências implícitas dos órgãos judiciários como exceção

ao princípio da tipicidade.

No tocante a origem, evolução legislativa no Brasil, conceito e

princípios constitucionais da seguridade social, julgue os itens

subsequentes.

111 Considerando que a saúde e a assistência social independam de

contribuição, a cobertura desses eventos prescinde de previsão

legal porque é a mais ampla possível e se destina a todos que

dela necessitem.

112 Segundo jurisprudência consolidada do STF, o princípio da

preexistência do custeio em relação ao benefício ou serviço

aplica-se apenas à seguridade social financiada por toda a

sociedade, não incidindo sobre as entidades de previdência

privada.

113 A doutrina majoritária considera que a administração estatal da

previdência social se iniciou com o surgimento dos institutos

de aposentadorias e pensões. Assim, antes desse período,

inexistiam leis disciplinando o funcionamento das caixas de

aposentadoria e pensões, cuja regulamentação e administração

cabia aos empregadores.

Julgue os próximos itens, relativos aos regimes próprios de

previdência social (RPPS).

114 Segundo jurisprudência do STF, não ofende o pacto federativo

a norma que prevê que a alíquota da contribuição instituída

pelos estados, Distrito Federal e municípios e cobrada de seus

servidores para o custeio dos respectivos RPPS não será

inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos

efetivos da União.

115 Considere que José seja ocupante de cargo efetivo no

município A, que não possui RPPS. Nesse caso, tendo em vista

que a CF assegura os regimes próprios de previdência social

aos servidores efetivos da União, dos estados, do Distrito

Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e

fundações, José será amparado pelo RPPS do estado-membro

a que pertence o município A.
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Quanto ao regime geral de previdência social (RGPS), julgue os

itens que se seguem.

116 O auxílio-acidente constitui exceção à previsão constitucional

de garantia do benefício mínimo, sendo constitucional lei que

preveja seu valor mensal inferior ao do salário mínimo.

117 Uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, a

aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que for

considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o

exercício de atividade garantidora de sua subsistência e será

paga a ele enquanto permanecer nessa condição.

Julgue os itens seguintes, acerca de previdência complementar.

118 A participação em regime de previdência complementar

privado não dispensa o segurado obrigatório de se inscrever no

RGPS.

119 Com a instituição, pela União, do regime de previdência

complementar, os seus respectivos servidores titulares de cargo

efetivo, que ingressem no serviço público após o início da

vigência do referido regime, tornam-se a ele automaticamente

vinculados, devido ao caráter obrigatório da previdência

complementar pública fechada.

120 Considerando o caráter autônomo e personalíssimo da

previdência complementar privada, o assistido — que está em

gozo de benefício de prestação continuada — necessariamente

ostentou, em momento anterior, a condição de participante.
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PROVA DISCURSIVA
• Na prova a seguir, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida,

transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não serão

avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos.
• Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer

assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.
• Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 10,00 pontos, dos quais até 0,50 ponto será atribuído ao quesito apresentação e estrutura

textual (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos).

Discorra sobre as características — inicial, autônomo, ilimitado, incondicionado e permanente — do poder constituinte originário,

explicando cada uma delas [valor: 9,50 pontos].
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RASCUNHO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 – 10 –

DESCONSID
ERADA

DESCONSID
ERADA



DESCONSID
ERADA

DESCONSID
ERADA


	TRT10R12_CB_NS1_01
	TRT10R12_009_24



