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QUESTÃO: Observe: “Os carros novos estão aqui há dois anos”. Assinale a alternativa que apresenta, correta e 
respectivamente, a classificação das palavras destacadas. 
 
RESPOSTA: Artigo definido, adjetivo, numeral.  

QUESTÃO: Indique a frase que há erro de concordância: 
 
RESPOSTA: As fotos estão anexos. 

QUESTÃO: Na frase “Fernandinho fora avisado dos perigos daquele empreendimento”, tem-se um verbo no tempo: 
 
RESPOSTA: Pretérito mais que perfeito. 

QUESTÃO: “De volta, com a garrafa na mão, apenas chuviscava”. Observando-se esta oração, constata-se que: 
 
RESPOSTA: É uma oração sem sujeito. 

QUESTÃO: Analise sintaticamente a frase abaixo e marque a resposta correta. 
 
“Carla, minha tia, é professora.” 
 
I. “Carla” é o sujeito da oração; 
II. “professora” é predicativo do sujeito; 
III. “é” um verbo de ação; 
 
RESPOSTA: Apenas III está incorreta. 

Na frase “Crianças, não comam todos os doces”, o termo em destaque exerce função sintática de: 
 
RESPOSTA: Vocativo. 

QUESTÃO: Aponte a alternativa em que todos as palavras estão acentuadas por serem proparoxítonas: 
 
RESPOSTA: Pântano, míope, cônjuge. 

QUESTÃO: Leia: 
 
INGREDIENTES 
3 ovos 
1 lata de leite condensado 
1 lata de leite (use a mesma medida da lata de leite condensado) 
4 xícaras de café de açúcar 
 
MODO DE PREPARO 
Em uma frigideira, coloque o açúcar e esquente-o até caramelizar. 
Despeje no fundo da forma (que tem o buraco no meio), e espere endurecer. 
No liquidificador, bata os ovos, o leite condensado e o leite por 5 minutos. 
Despeje a mistura por cima do açúcar caramelizado e coloque a forma para assar em banho-maria por 
aproximadamente 50 minutos à 200°C. 
Tire do forno e espere esfriar um pouco. 
Depois, coloque a forma no freezer por 40 minutos. 
Passe a faquinha nas bordas do pudim e desenforme. 
 
Fonte: https://www.tudogostoso.com.br/receita/85318-pudim-facil.html 
 
Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso) os enunciados abaixo: 
( ) A receita não pode ser considerada um texto. 
( ) A tipologia textual não é a injunção. 



( ) A tipologia textual é a descrição 
( ) O gênero textual é receita. 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
RESPOSTA: F-F-F-V 

QUESTÃO: Texto: 
A MISÉRIA É DE TODOS NÓS... 
 
Como entender a resistência da miséria no Brasil, uma chaga social que remonta aos primórdios da colonização? No 
decorrer das últimas décadas, enquanto a miséria se mantinha mais ou menos do mesmo tamanho, todos os 
indicadores sociais brasileiros melhoraram. Há mais crianças em idade escolar frequentando aulas atualmente do que 
em qualquer outro período da nossa história. As taxas de analfabetismo e mortalidade infantil também são as menores 
desde que se passou a registrá-las nacionalmente. O Brasil figura entre as dez nações de economia mais forte do 
mundo. No campo diplomático, começa a exercitar seus músculos. Vem firmando uma inconteste liderança política 
regional na América Latina, ao mesmo tempo que atrai a simpatia do Terceiro Mundo por ter se tornado um forte 
oponente das injustas políticas de comércio dos países ricos. Apesar de todos esses avanços, a miséria resiste. 
Embora em algumas de suas ocorrências, especialmente na zona rural, esteja confinada a bolsões invisíveis aos olhos 
dos brasileiros mais bem posicionados na escala social, a miséria é onipresente. Nas grandes cidades, com 
aterrorizante frequência, ela atravessa o fosso social profundo e se manifesta de forma violenta. A mais assustadora 
dessas manifestações é a criminalidade, que, se não tem na pobreza sua única causa, certamente em razão dela se 
tornou mais disseminada e cruel. Explicar a resistência da pobreza extrema entre milhões de habitantes não é uma 
empreitada simples. 
 
Quando no texto diz que “ a miséria é onipresente”, significa dizer que: 
 
RESPOSTA: está presente em todos lugares, em todas as partes. 

QUESTÃO: Relacione e marque a alternativa correspondente: 
1 Pronome  
2 Adverbio 
3 Verbo 
4 Substantivo 
5 Adjetivo 
 
( ) Outrora 
( ) Vossa Senhoria 
( ) Carioca 
( ) Sapato 
( ) Hei 
 
RESPOSTA: 1,3,4,5,2 

QUESTÃO: De acordo com as regras da pontuação, o emprego da virgula não está correto em: 
 
RESPOSTA: Os funcionários que se empenharam, alcançaram bons resultados. 

QUESTÃO: A entrada para a partida de futebol foi _____, mas o jogo e o resultado _____ compensaram, pois saímos 
todos _____. 
 
RESPOSTA: cara – apresentados – alegres 

QUESTÃO: Assinale a alternativa onde a crase foi utilizada de forma incorreta: 
 
RESPOSTA: Estamos viajando em direção à Roma. 

QUESTÃO: Representação verbal de um objeto sensível (ser, coisa, paisagem), através da indicação dos seus aspectos 
mais característicos, dos pormenores que o individualizam, que o distinguem.” 
Caracteriza-se assim o texto: 
 



RESPOSTA: descritivo. 

QUESTÃO: Assinale a alternativa em que há erro de concordância verbal: 
 
RESPOSTA: Nós é feliz. 
 

QUESTÃO: Qual das alternativas é um programa de informática desenvolvidos para prevenir, detectar e eliminar 
Malware de computador? 
 
RESPOSTA: Antivírus. 

QUESTÃO: Assinale a alternativa que apresenta corretamente o editor de planilhas produzido pela Microsoft. 
 
RESPOSTA: Microsoft Office Excel. 

QUESTÃO: O Microsoft Word é um: 
 
RESPOSTA: Processador de texto. 

QUESTÃO: Navegador de internet é: 
 
RESPOSTA: um programa que habilita seus usuários a interagirem com documentos HTML hospedados em um 
servidor da rede. 

QUESTÃO: Os antivírus ou antimalwares são: 
 
RESPOSTA: programas desenvolvidos para prevenir, detectar e eliminar vírus de computador e outros tipos de 
softwares nocivos ao sistema operacional. 

QUESTÃO: De acordo com a CLT, o empregado autônomo, tem a relação de: 
 
RESPOSTA: Trabalho  

QUESTÃO: Todas as assertivas estão corretas, exceto: 
 
RESPOSTA: Os adicionais por trabalho extraordinário, noturno, insalubre ou perigoso não será computado no 
salário que servirá de base ao cálculo da remuneração das férias.  

QUESTÃO: Todos os itens seguintes são de competência das Juntas de Conciliação e Julgamento ou os Juízos de Direito 
julgar, exceto: 
 
RESPOSTA: A extensão das decisões proferidas em dissídios coletivos.  

QUESTÃO: Todas as assertivas estão corretas, exceto: 
 
RESPOSTA: Não havendo acordo, o reclamado terá dez minutos para aduzir sua defesa, após a leitura da 
reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as partes.  

QUESTÃO: De acordo com o que dispõe a CLT, sobre recursos é incorreto afirmar: 
 
RESPOSTA: A interposição de recurso para o Supremo Tribunal Federal prejudicará a execução do julgado.  

QUESTÃO: De acordo com o código de processo civil, o prazo que o juiz tem para proferir a sentença é de: 
 
RESPOSTA: 30 dias.  

QUESTÃO: Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de: 
 
RESPOSTA: 15 dias.  

QUESTÃO: Constitui-se objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, exceto: 
 
RESPOSTA: Garantir os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.  

QUESTÃO: De acordo com a Constituição Da República Federativa Do Brasil De 1988, o Poder Legislativo é exercido: 
 



RESPOSTA: Pelo Congresso Nacional.  

QUESTÃO: De acordo com a Constituição Da República Federativa Do Brasil De 1988, sobre o poder judiciário é 
incorreto afirmar: 
 
RESPOSTA: Os tribunais com número superior a vinte e quatro julgadores, deverá ser constituído órgão especial, 
com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para o exercício das atribuições administrativas e 
jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a 
outra metade por eleição pelo tribunal pleno.  

QUESTÃO: De acordo com a Constituição Da República Federativa Do Brasil De 1988, qual direito não é considerado 
como direitos e garantias fundamentais, previsto no Art3 5° da CF? 
 
RESPOSTA: Defesa da paz da humanidade.  

QUESTÃO: “O Estado de Direito deve garantir as liberdades positivas aos indivíduos. Esses direitos são referentes à 
educação, saúde, trabalho, previdência social, lazer, segurança, proteção à maternidade e a infância e assistência aos 
desamparados. Sua finalidade é a melhoria das condições de vida dos menos favorecidos, concretizando assim, a 
igualdade social.” A qual Direito Constitucional se refere esta afirmativa:  
 
RESPOSTA: Direitos Sociais.  

QUESTÃO: Em relação aos poderes da Constituição Brasileira, identifique a opção correta. 
 
RESPOSTA: O ramo popular da Câmara dos Deputados, a qual se compõe de representantes do povo, eleitos em 
cada Estado e no DF pelo sistema proporcional. A CF não fixa o número total de Deputados Federais, deixando isso 
e a representação por Estados para serem estabelecidos por lei complementar; proporcionalmente à população.  

QUESTÃO: De acordo com o seu entendimento referente a organização dos poderes, defina a alternativa correta. 
 
RESPOSTA: A Câmara é composta por 513 deputados, eleitos por quatro anos, de acordo com a população de cada 
Estado, enquanto que o Senado é composto por 81 Senadores, eleitos por oito anos, a partir de sistema 
majoritário (3 para cada Estado).  

QUESTÃO: De acordo com o artigo 3° da CF/88, constitui objetivo fundamentai da República Federativa do Brasil: 
 
RESPOSTA: Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.  

QUESTÃO: Qual desses Princípios não faz parte do roll dos Princípios Processuais do Direito? 
 
RESPOSTA: Princípio da Eficiência.  

QUESTÃO: Sobre a petição inicial e suas várias modificações através do CPC/2015 determine a afirmativa incorreta. 
 
RESPOSTA: Ao receber a petição inicial, o juiz irá examinar se ela atende a todos os requisitos da lei. Se faltar 
qualquer um deles ou se a petição estiver insuficientemente instruída, o juiz arquivará o processo sem resolução 
do mérito.  

QUESTÃO: A revelia ocorre quando: 
 
RESPOSTA: O réu, citado, não aparece em juízo, apresentando a sua resposta, ou, comparecendo ao processo, 
também não apresenta a sua resposta tempestivamente.  

QUESTÃO: Com base na afirmação “Este princípio versa sobre direitos mais vantajosos adquiridos pelos empregados, 
isto quer dizer que se existe um contrato entre empregador e empregado que informa que o empregado tem “x” 
benefícios e surgem normas supervenientes que tratam deste assunto, mas, reduzem os direitos adquiridos por este 
empregado em face ao seu contrato assinado anteriormente ele não irá sofrer a menos que o mesmo concorde, pois 
temos este principio inserido no direito trabalhista brasileiro visando proteger os direitos adquiridos pelos 
empregados.” Identifique ao qual principio se refere. 
 
RESPOSTA: Da condição mais benéfica.  

QUESTÃO: Quais são os requisitos para que seja determinada a relação de emprego? 



 
RESPOSTA: Pessoalidade, Natureza não eventual do serviço, Onerosidade, Subordinação.  

QUESTÃO: A suspensão de contrato ocorre quando há situações onde o empregado deixa de prestar serviços a 
empresa. Esse período não é considerado tempo de trabalho, assim, ele também não receberá salário. Isso ocorre nos 
casos de: 
 
RESPOSTA: Cursos de Qualificação.  

QUESTÃO: Assinale a alternativa incorreta referente a proteção do trabalho do menor. 
 
RESPOSTA: Não é permitido a prestação de serviço extraordinário pelo empregado menor.  

QUESTÃO: Baseado no Código de Processo Trabalhista, identifique a alternativa correta se tratando de recursos. 
 
RESPOSTA: Nas reclamações sujeitas ao procedimento sumaríssimo, o recurso ordinário: será imediatamente 
distribuído, uma vez recebido no Tribunal, devendo o relator liberá-lo no prazo máximo de dez dias, e a Secretaria 
do Tribunal ou Turma colocá-lo imediatamente em pauta para julgamento, sem revisor.  

QUESTÃO: O conflito de competência referente a órgãos que detém jurisdição trabalhista pode ocorrer EXCETO entre. 
 
RESPOSTA: Câmaras do Tribunal Superior Tribunal Federal.  

QUESTÃO: Assinale a opção correta ao analisar o Dissidio Individual. 
 
RESPOSTA: A reclamação trabalhista é distribuída a uma Vara do Trabalho. O juiz, só propõe uma conciliação 
entre as partes, caso necessário, após analisar a demanda. Assim determina a lei.  

 


