GABARITO DEFINITIVO - PROVA DIREITO - TRT 01/2021
Texto: Lembrança de morrer,
Álvares de Azevedo
Quando em meu peito rebentar-se a fibra,
Que o espírito enlaça à dor vivente,
Não derramem por mim nenhuma lágrima
Em pálpebra demente.

Beijarei a verdade santa e nua,
Verei cristalizar-se o sonho amigo…
Ó minha virgem dos errantes sonhos,
Filha do céu, eu vou amar contigo!

E nem desfolhem na matéria impura
A flor do vale que adormece ao vento:
Não quero que uma nota de alegria
Se cale por meu triste passamento.

Descansem o meu leito solitário
Na floresta dos homens esquecida,
À sombra de uma cruz, e escrevam nela:
Foi poeta - sonhou - e amou na vida.

Eu deixo a vida como deixa o tédio
Do deserto, o poento caminheiro,
– Como as horas de um longo pesadelo
Que se desfaz ao dobre de um sineiro;

Sombras do vale, noites da montanha
Que minha alma cantou e amava tanto,
Protegei o meu corpo abandonado,
E no silêncio derramai-lhe canto!

Como o desterro de minh’alma errante,
Onde fogo insensato a consumia:
Só levo uma saudade – é desses tempos
Que amorosa ilusão embelecia.

Mas quando preludia ave d’aurora
E quando à meia-noite o céu repousa,
Arvoredos do bosque, abri os ramos…
Deixai a lua pratear-me a lousa!
Autor: (Álvares de Azevedo)

Só levo uma saudade – é dessas sombras
Que eu sentia velar nas noites minhas…
De ti, ó minha mãe, pobre coitada,
Que por minha tristeza te definhas!
De meu pai… de meus únicos amigos,
Poucos - bem poucos – e que não zombavam
Quando, em noites de febre endoidecido,
Minhas pálidas crenças duvidavam.
Se uma lágrima as pálpebras me inunda,
Se um suspiro nos seios treme ainda,
É pela virgem que sonhei… que nunca
Aos lábios me encostou a face linda!
Só tu à mocidade sonhadora
Do pálido poeta deste flores…
Se viveu, foi por ti! e de esperança
De na vida gozar de teus amores.

QUESTÃO: A vontade do poeta é a de que após sua morte:
RESPOSTA: não se cale a alegria.
QUESTÃO: A partir da leitura das primeiras estrofes do poema, conclui-se que a morte para o poeta significa:
RESPOSTA: libertação
QUESTÃO: O sentimento que os poucos amigos e os pais do poeta despertam nele no momento da morte é
de:
RESPOSTA: saudade
QUESTÃO: Assinale a alternativa onde todas as palavras estão grafadas corretamente.
RESPOSTA: queixa, paixão, desleixo, rouxinol, baixela, eixo, abaixo
QUESTÃO: Observando o uso correto do acento gráfico, qual das alternativas abaixo está correta?
RESPOSTA: inócuo
QUESTÃO: Palavra é um conjunto de sons articulados que expressam ideias e são representados por uma
grafia, formada por uma reunião de letras, que quando agrupadas formam as frases. Marque a alternativa
onde o significado da palavra está correto.
RESPOSTA: Empedernido - aquele que não se deixa persuadir ou não se comove.
QUESTÃO: Assinale a afirmativa correta:
RESPOSTA: O til serve para indicar nasalidade e é empregado com as vogais a e o.
QUESTÃO: Ponto, dois-pontos e travessão são exemplos de sinais de pontuação que utilizamos. Assinale a
frase com pontuação correta.
RESPOSTA: Embora lisonjeada, não fiz muita fé no oferecimento. Um homem tão importante, pensei
comigo mesma, com tantos compromissos, vai lá se lembrar de um aprendiz de poeta?
QUESTÃO: Adverbio é palavra invariável que funciona como um modificador de um verbo. Assinale a frase
onde apresenta um adverbio de tempo:
RESPOSTA: Sempre estamos juntos, em todos os momentos
QUESTÃO: Textos que exercem uma função social específica, ou seja, ocorrem em situações cotidianas de
comunicação e apresentam uma intenção comunicativa bem definida.
Denominamos de:
RESPOSTA: Todas as alternativas estão corretas.
QUESTÃO: Os textos expositivos possuem a função de expor determinada ideia, por meio de recursos como:
definição, conceituação, informação, descrição e comparação.
Assinale a opção que não corresponde a um texto expositivo:
RESPOSTA: Biografia e autobiografia
QUESTÃO: De acordo com a regência do verbo implicar, preencha a frase abaixo.
Tio Adolfo ________com o filme na televisão.
Marise ___________ em contrabando de ouro.
Trabalho ________ em grande responsabilidade.
RESPOSTA: Implicou, implicou-se e implica
QUESTÃO: Qual das frases abaixo você identifica um adjunto adverbial de modo.
RESPOSTA: Aqui, nesta cidade chove intensamente.
QUESTÃO: Dá-se o nome de modo às várias formas assumidas pelo verbo na expressão de um fato.
Identifique na frase o verbo no modo indicativo, tempo pretérito perfeito composto na 1ª Conjugação.
RESPOSTA: Eu tenho estudado muito.
Assinale a alternativa correta dos verbos ESTUDAR, ESCREVER E DIVIDIR no particípio (forma nominal
simples).
RESPOSTA: estudado, escrito, dividido.

QUESTÃO: Ambientes operacionais são os conjuntos de programas que permitam o elo de ligação entre o
usuário e a máquina. Marque a alternativa que apresenta alguns dos sistemas operacionais mais utilizados
atualmente.
RESPOSTA: Windows, Android, Linux e iOS.
QUESTÃO: A tecla de atalho F5, no sistema operacional Windows, permite ao usuário:
RESPOSTA: Atualizar a janela ativa.
QUESTÃO: No sistema operacional Windows, quais são as teclas de atalhos utilizadas para realizar a ação de
recortar o item selecionado?
RESPOSTA: Ctrl + x
QUESTÃO: Acerca da internet, marque a alternativa CORRETA.
I. A internet é um sistema de redes mundial de computadores, todos ligados uns aos outros.
II. A internet dificultou a criação de novas formas de interações humanas, que poderiam ser realizadas
através de mensagens instantâneas, fóruns de discussão e redes sociais.
III. Ao se ligar à internet, tem-se acesso à World Wide Web (WWW).
IV. As palavras “internet” e “world wide web” são usadas frequentemente como sinônimos, mas internet
é uma rede mundial de computadores conectando milhões de dispositivos de computação, e World
Wide Web é um dos vários serviços que funcionam dentro da internet.
RESPOSTA: I, III e IV estão corretas.
QUESTÃO: O formato padrão de extensão de arquivo .docx e .pdf pertencem respectivamente aos
programas:
RESPOSTA: Microsoft word e adobe acrobat.
QUESTÃO: Questão 06) O Microsoft Word é um:
RESPOSTA: Processador de texto.
QUESTÃO: Marque a alternativa que contém corretamente o programa elaborado para permitir a navegação
pela web e processar diversas linguagens.
RESPOSTA: Navegador.
QUESTÃO: A internet representa a rede mundial de todos os computadores, ela é aberta para o acesso de
todos, diferente da intranet que, também é uma forma de internet, mas:
RESPOSTA: É utilizada por um grupo específico de empresas ou pessoas e não está aberto para aqueles
que estão fora do seleto grupo.
QUESTÃO: Os motores de busca foram criados logo após o surgimento da internet, com o objetivo de
realizar buscas de qualquer informação na rede, apresentando os resultados de uma forma organizada.
Entre as maiores empresas prestadoras desses serviços encontra-se:
RESPOSTA: O Google.
QUESTÃO: Na área da criptografia, existe uma técnica de autenticação de informação digital tratada como
substituta à assinatura física, visto que elimina a necessidade de ter uma versão em papel do documento
que necessita ser assinado. Qual nome atribuído a essa técnica:
RESPOSTA: Assinatura digital.
QUESTÃO: O Princípio Federativo, também chamado de pacto federativo, originado no Brasil após o Ato
Adicional de 1834, revisando a Constituição de 1824, quando se propôs, oficialmente, a descentralizar o
poder central do Império, dando margem à autonomia das províncias.
Em 1889, por meio do Decreto n° 01, proclama-se a República Federativa, transformando as províncias em
Estados Federados. A partir de então, a Federação foi incorporada ao Estado Brasileiro e, na Constituição de
1988, está disciplinada nos artigos n.°s. 1°e 18°. São características da Federação:
RESPOSTA: Distribuição do poder do governo; Sistema Judiciarista (tendo esse, na sua cúpula, um
Supremo Tribunal Federal); Composição bicameral do Poder Legislativo; Constância dos princípios
fundamentais da Federação e da Republica.

QUESTÃO: O Princípio da Soberania Popular, destacado no parágrafo único do art. 1° da Constituição Federal
vigente, reflete uma democracia representativa, combinando representação com participação popular. Todo
o poder emana do povo, que o exerce por meio de:
RESPOSTA: Representantes eleitos (democracia indireta) ou diretamente (democracia direta, que se
manifesta por mecanismos de participação direta do povo na formação da política nacional).
QUESTÃO 03) Considerando-se o disposto na Constituição Federal de 1988, marque V ou F, conforme as
afirmações a seguir sejam verdadeiras ou falsas.
( ) Os direitos fundamentais, não possuem aplicabilidade imediata, sendo caracterizados, neste sentido,
como normas de eficácia contida ou limitada.
( ) Os estrangeiros, ainda que não residentes no Brasil, também são amparados por todos os direitos
fundamentais previstos na Constituição Federal, como no caso dos direitos políticos.
( ) O §1° do art. 5° da Constituição Federal é uma manifestação inequívoca de que os direitos fundamentais
consagra direitos subjetivos que também são mediatamente desfrutados, independentemente da
concretização legislativa.
( ) A Constituição Federal de 1988 também protege o direito à vida, quando assegura aos presos o respeito, à
integridade física e moral (art. 5°, inciso XLIX) e quando veda as penas de morte, salvo e caso de guerra
declarada, nos termos do art. 84, inciso XIX, ressaltando a inexistência de direitos absolutos.
RESPOSTA: F F V V
QUESTÃO: Segundo a Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo
penetrar sem consentimento do morador, salvo em casos flagrante delito ou desastre, ou para prestar
socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. De acordo com o direito constitucional
supramencionado, analise o caso:
A Polícia Federal deflagrou dia 22 de novembro de 2021, a Operação Vamos Passar para
investigar um grupo suspeito de fraude em vestibulares de faculdade de direito. Um dos alvos da
operação, que aconteceu em Itaberaba (BA), foi Mario. A polícia, em posse de um mandado de
busca e apreensão, ingressou à residência de Mario exatamente as 17h e 37min. Em face de sua
complexidade e necessidade, o ato de busca e apreensão se estendeu até as 20 horas.
Sabendo-se que o período do “dia” é aquele contemplado entre as 06 e às 18h, assinale a opção CORRETA.
RESPOSTA: Cumprir mandado judicial de busca domiciliar fora destes limites é medida que viola a
proteção constitucional, salvo se a medida começou a ser cumprida dentro do horário e se estendeu para
além dele, o que é permitido.
QUESTÃO: O Poder Judiciário brasileiro é regulado pela Constituição Federal e é composto por diversos
órgãos, tendo o Supremo Tribunal Federal (STF) como o posto mais alto.
Além da Justiça Comum, que é constituída pela Justiça Federal e Estadual, o Poder Judiciário conta com a
Justiça Especializada que é composta:
RESPOSTA: pela Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar.
QUESTÃO: A autonomia da vontade traz a noção de que o indivíduo tem liberdade, possibilidade de
consentir de forma válida, sendo livre para realizar negócios jurídicos e estabelecer relações jurídicas
de acordo com a sua vontade. Essa é a ideia do princípio da autonomia da vontade.
Por força deste princípio, irá prevalecer o negociado sobre o legislado. Contudo, apenas irá
prevalecer nas hipóteses de negociação coletiva e em negociação individual, onde, está última
somente será permitida com o empregado hipersuficiente.
É considerado empregado hipersuficiente aquele que:
RESPOSTA: possui diploma de nível superior e recebe mais do que o dobro do teto dos benefícios do
Regime Geral de Previdência Social.

QUESTÃO: A cerca do princípio da continuidade da relação de emprego, leia atentamente as afirmações
abaixo e assinale a alternativa CORRETA:
I. A regra presumida é a de que o contrato de trabalho terá duração determinada, caso não haja
estipulação em sentido contrário.
II. Este princípio favorece o empregado na distribuição do ônus da prova. Isso porque se o empregador
limitar-se a negar a prestação de serviços e o despedimento, evidenciada a relação de emprego,
compete-lhe o ônus de provar as razões ensejadoras do término do contrato de trabalho.
III. Tendo em vista o princípio da continuidade, contratos com prazo determinado representam exceção,
e terão lugar nos casos legalmente definidos.
IV. De acordo com a CLT, a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa afetará os
contratos de trabalho dos respectivos empregados.
RESPOSTA: As assertivas I e IV estão incorretas.
QUESTÃO: O contrato de trabalho é o pacto firmado entre empregado e empregador, prevendo
direitos e deveres da relação de emprego. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado:
RESPOSTA: tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou
indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente.
QUESTÃO: O contrato a termo, considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja
vigência dependa de termo prefixado ou da execução de serviços especificados ou ainda da realização de
certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. Nesta espécie de contrato, as partes já sabem desde
o início, a data para término exato ou previsto do contrato, podendo ser firmado apenas em casos previstos
em lei. Considerando-se o disposto na Consolidação das Leis do Trabalho, marque V ou F, nas opções a
seguir sejam verdadeiras ou falsas.
O contrato por prazo determinado só será válido em se tratando de:
( ) serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo.
( ) atividades empresariais de caráter transitório.
( ) contrato de experiência.
( ) contrato para eventos do final do ano.
RESPOSTA: V-V-V-F
Questão: O contrato de experiência firmado entre empregado e empregador, com prazo máximo de
noventa dias, em que as partes poderão testar-se mutuamente sobre a viabilidade da continuidade
ou extinção do vínculo empregatício. Assinale a alternativa CORRETA:
RESPOSTA: Caso, após o término do contrato de experiência o empregador queira contratar o empregado
para que exerça função diversa, poderá este exigir um novo período de experiência.
QUESTÃO: Acerca do módulo constitucional de jornada de trabalho, assinale a assertiva INCORRETA:
RESPOSTA: Para os trabalhadores que exercem a jornada de 44 (quarenta e quatro) semanais, a
Constituição prevê que estes poderão receber até 01 (um) salário mínimo.
QUESTÃO: Juliana é funcionária da empresa Agora ou Nunca Ltda Me, labora de segunda a sexta-feira, das
8h às 17h, com uma hora para refeição e repouso, e aos sábados, das 8h às 12h, sem intervalo. Ocorre que,
comumente, Juliana ficava nas dependências da empresa após seu horário de expediente por se sentir
insegura para ir até o ponto de ônibus, pois, a rua onde era localizada a empresa era muito deserta e Juliana
já tinha ouvido falar de recorrentes assaltos. Dessa forma, Juliana ficava aguardando outros colegas de
trabalho saírem de seus turnos para irem embora juntos.
Diante dessa situação, na hipótese de você ser procurado como advogado(a) em consulta formulada por
Juliana sobre jornada extraordinária, considerando o enunciado e a legislação trabalhista em vigor, assinale a
afirmativa CORRETA.
RESPOSTA: Juliana não faz jus a qualquer valor de horas extras.
QUESTÃO: Marcele trabalha na empresa Coração Encantado Ltda, de Segunda a Sexta-Feira, das 8:00h às
18:00 horas, com duas horas para refeição e descanso. Ocorre que, devido a demanda dos dias dos
namorados, a empresa Coração Encantado Ltda, precisou que Marcele fizesse duas horas extras e que
chegasse mais cedo no dia subsequente. Marcele encerrou seu labor as 20:00horas.

O Rh da em empresa, entra em contato com você para saber o horário mínimo que podem solicitar para que
Marcele chegue no dia seguinte à empresa.
Sabendo-se que a CLT, prevê intervalo de interjornada mínimo, qual resposta você dará ao Rh?
RESPOSTA: Marcele poderá laborar para empresa a partir das 7:00 horas da manhã.
QUESTÃO: Jucy foi contratada para trabalhar como auxiliar de serviços gerais, na empresa Paga Bem Ltda, de
Segunda a Sexta-Feira, das 12:00h às 22:00 horas, com duas horas para refeição e descanso.
Lembrando que o trabalho noturno, em regra, terá remuneração superior à do diurno e, para esse efeito,
sua remuneração terá um acréscimo de 20 % (vinte por cento), pelo menos, sobre a hora diurna, conhecido
como adicional noturno. Assinale a alternativa CORRETA:
RESPOSTA: Jucy não faz jus ao recebimento de adicional noturno.
QUESTÃO: A Consolidação das leis trabalhistas considera que o menor de idade é o trabalhador de quatorze
até dezoito anos. Assinale a alternativa INCORRETA:
RESPOSTA: Aos menores de 14 anos é admissível o Contrato de Aprendizagem, o qual deve ser feito por
escrito e por prazo determinado.
QUESTÃO: Em uma reclamação trabalhista ajuizada por Tatiane, em face da empresa Lumi Ltda., a sentença
julgou procedente os pedidos formulados, condenando a reclamada ao pagamento das verbas pleiteadas.
Após a homologação dos cálculos, o juiz determinou a citação da empresa para pagamento, contudo a
empresa não se manifestou. Apesar das tentativas de penhora, não foram encontrados bens em nome da
Lumi Ltda para pagamento do débito. O advogado da reclamante requereu o direcionamento da execução
para os sócios da empresa, por meio da desconsideração da personalidade jurídica, o que fora deferido pelo
magistrado. Com base na situação hipotética e nas regras de Processo do trabalho, responda:
Qual o recurso cabível para o sócio da empresa?
RESPOSTA: Agravo de petição.
QUESTÃO 02) Licia trabalhou como auxiliar administrativa na empresa Sorte Grande Ltda., tendo sempre
recebido salário fixo no valor de R$ 1.750,00 mensais. Foi dispensada sem justa causa após dois anos de
serviço. Licia ajuizou Reclamação Trabalhista que foi distribuída à 78ª Vara do Trabalho de Salvador/Ba.
Onde pleiteou o pagamento por jornada extraordinária, pelo tempo de duração da viagem de ida e volta ao
trabalho, pois ficava com o carro da empresa que dirigia e que permanecia sob sua guarda. Pleiteou, ainda, a
integração de diárias para viagem, recebidas no valor de R$ 400,00 por cada viagem ocorrida, relatando que
viajou a serviço por três ocasiões, em três diferentes meses.
Dez dias após o encerramento normal da audiência, o juiz prolatou sentença de improcedência total dos
pedidos, com custas fixadas em R$ 400,00. Inconformada, Licia, 15 dias após haver sido notificado da
decisão de improcedência dos pedidos, apresentou a medida jurídica cabível para tentar revertê-la, sem
juntar qualquer documento.
Você foi notificado como advogado(a) da empresa para apresentar a peça processual cabível em nome de
seu cliente. Assinale a alternativa que contém a peça processual adequada para aplicação no caso em tela:
RESPOSTA: Contrarrazões
QUESTÃO: Leia atentamente as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA:
I. Na competência relativa, o juiz poderá reconhecer a incompetência de oficio.
II. Não existe conflito de competência entre o juiz do trabalho e o Tribunal Regional do Trabalho, ao qual
é subordinado.
III. A justiça do trabalho, não tem competência para contrato de empreitada, quando o próprio
empreiteiro é o prestador de serviço.
RESPOSTA: I e III estão incorretas.
QUESTÃO: São órgãos da Justiça do Trabalho:
I. O Tribunal Superior do Trabalho;
II. Os Tribunais Regionais do Trabalho;
III. As Juntas de Conciliação e Julgamento.
IV. Juízes do Trabalho.
RESPOSTA: Apenas I, II e IV estão corretas.

QUESTÃO: Ivana foi contratada pela empresa Tudo de Bom Ltda., recebendo o valor mensal R$ 1.250,00 a
título de salário. Passado o período de 06 meses e não tendo Ivana mostrado um bom desempenho no
serviço, a empregadora resolveu dispensá-la sem justa causa.
Ocorre que, o ex-empregador não pagou à Ivana os valores das verbas rescisórias corretamente, o que a
levou a ajuizar reclamação trabalhista pleiteando os valores correspondentes, que foram liquidadas na inicial
e alcançaram o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos).
Na sentença, e seguindo os pedidos formulados, considerando, ainda, que a sociedade empresária
reconheceu que não pagou os valores realmente devidos, o juiz julgou procedente o pedido e condenou a
sociedade empresária ao pagamento do valor liquidado na petição inicial.
Diante da narrativa apresentada e dos termos da CLT, caso fosse necessário, quantas testemunhas, no
máximo, empresa poderia apresentar na audiência?
RESPOSTA: No máximo, duas testemunhas.
QUESTÃO: O processo judicial inicia-se com uma petição inicial. Assim sendo, é considerada o documento
mais valoroso do processo, nela consta os pedidos do autor, narração dos fatos e a fundamentação jurídica.
A petição inicial será indeferida quando:
I. for inepta.
II. a parte for manifestamente ilegítima.
III. o autor carecer de interesse processual.
RESPOSTA: Todas as assertivas estão corretas.
QUESTÃO: Leia as afirmativas a seguir e assinale V, se verdadeiro ou F, se falso.
( ) O representante judicial da parte pode ser compelido a cumprir decisão em seu lugar.
( ) São deveres das partes, não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou
à defesa do direito.
( ) Considera-se litigante de má-fé aquele que opuser resistência injustificada ao andamento do processo.
( ) Considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos.
RESPOSTA: F-V-V-V
QUESTÃO: Maria Paula, é autora de uma ação de indenização por danos morais e reparação de danos
estéticos, ajuizada na 78º Vara Cível do Rio de Janeiro/RJ, em face de João. A autora arrolou como
testemunha a senhora Carla, que dias antes da audiência, contraiu o vírus SARS-CoV-2, conhecido também
como
Covid-19,
ficando
impossibilitada
de
comparecer.
Considerando a situação hipotética apresentada, assinale a opção correta.
RESPOSTA: Carla poderá ser substituída por outra testemunha, pois, estando enferma a lei processual
assegura tal possibilidade.
QUESTÃO: Acerca da revelia, é incorreto afirmar que:
RESPOSTA: Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de ajuizamento da
ação.
QUESTÃO: O direito de consultar os autos de processo que tramitam em segredo de justiça é restrito às
partes e aos seus procuradores. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os
processos:
I.
que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável e filiação.
II.
que versem sobre alimentos e guarda de crianças e adolescentes.
III.
que versem sobre arbitragem, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja
comprovada perante o juízo.
IV.
em que contenha dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade.
Assinale a alternativa INCORRETA:
RESPOSTA: I e IV estão incorretas.

