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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 
 

Caderno de Questões 
 

NÍVELSUPERIOR –DIREITO 
 

Data: 16/12/2018 
Número de questões: 30 (trinta) 

 

 
 

1. Verifique se este Caderno de Questões corresponde 
com o curso que você está matriculado, caso não 
seja, solicite a substituição para o fiscal da sala. 

2. Não haverá substituição da Folha de Respostas, em 
caso de rasura a resposta será anulada. Preencher a 
folha pintando toda a bolinha, conforme exemplo:  
 

3. Cada candidato receberá um Caderno de Questões e 
uma Folha de Resposta com seu nome e CPF para 
transcrever as respostas da prova. Confira se os 
dados estão corretos. 

4. A Folha de Resposta não será substituída em 
qualquer hipótese, devendo o candidato tomar o 
devido cuidado no seu manuseio e preenchimento. 

5. Na correção da Folha de Resposta, será atribuída 
nota 0 (zero) às questões não assinaladas ou que 
contiverem mais de uma alternativa marcada ou 
emenda ou rasura, ainda que legível. Não deverá ser 
feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas, pois qualquer marca poderá ser lida pelas 
leitoras ópticas, prejudicando o desempenho do 
candidato. 

6. O tempo previsto para aplicação das provas será de 
2h00 min., não havendo, por qualquer motivo, 
prorrogação em virtude de afastamento de candidato 
da sala. 

7. As provas serão realizadas sem consulta a qualquer 
material, não sendo permitida, durante sua 
realização, a comunicação entre os candidatos ou a 
utilização de aparelhos eletrônicos (BIP, telefone 
celular, walkman, agenda eletrônica, palmtop, 
notebook, receptor, máquina de calcular, máquina 
fotográfica, controle de alarme de carro, relógio do 
tipo databank, gravador, pager, etc.), livros, 
anotações ou qualquer outro tipo de receptor ou 
transmissor de dados e mensagens ou material 
semelhante. 

8. Será permitido ao candidato retirar-se do local de 
realização das provas levando o caderno de provas, 
somente após 1 hora de prova. 

9. O candidato pode sair da sala, assim que concluir a 
prova. 

10. Terá sua prova anulada e será automaticamente 
eliminado do processo o candidato que, durante a 
realização da prova: 
*Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais 
para a sua realização; 
*For surpreendido dando ou recebendo auxílio para a 
execução de quaisquer das provas; 

*Faltar com a devida cortesia para com qualquer um 
dos examinadores, seus auxiliares, autoridades 
presentes ou candidatos; 
*Se recusar a entregar o material de provas ao 
término do tempo de provas; 
*Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o 
acompanhamento de fiscal; 
*Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos 
trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 

11. Os gabaritos serão divulgados no sítio do CIEE nos 
dias 17/12 (gabarito provisório) e28/01 (gabarito 
oficial).  
Os recursos referentes às questões aplicadas nas 
provas e respectivas respostas corretas publicadas 
em gabarito provisório, só serão aceitos, das 08h00 
às 17h00 (horário de Brasília) do dia 18/12/2018. O 
candidato deve preencher o formulário, conforme 
modelo disponível para download no sítio do CIEE na 
internet (www.ciee.org.br) e enviá-lo para o e-mail 
processoseletivo.brasilia@ciee.org.br  com o seguinte 
assunto: Formulário de Recurso –Processo TRT 2018. 

12. Se do exame dos recursos resultarem anulação de 
questão, a pontuação correspondente a essa questão 
será atribuída a todos os candidatos, 
independentemente de terem recorrido. 

13. Serão elaboradas listas de classificação, divididas por 
curso, em ordem decrescente de pontos obtidos. 

14. Não será fornecido ao estudante comprovante de 
classificação no processo seletivo, valendo, para esse 
fim, as listas de classificação divulgadas no sítio do 
CIEE na internet. 

15. O resultado definitivo será divulgado a partir 
12/02/2019, no sítio do CIEE na internet. 

16. O processo seletivo terá validade até 1 (um) ano, 
sujeito a prorrogação por até 12 meses, a critério do 
Tribunal. 

17. É de inteira responsabilidade do candidato, 
acompanhar a publicação de todos os atos, Editais e 
comunicados referentes a este processo seletivo, os 
quais serão afixados no sítio do Centro de Integração 
Empresa Escola – CIEE www.ciee.org.br, devendo 
manter atualizados seus dados cadastrais junto a esta 
instituição. 

18. A participação no processo seletivo implica na 
concordância com todas as normas e condições 
contidas no Edital de Seleção e respectivo Termo 
Aditivo. 

 
Boa Sorte! 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR ESTE 
CADERNO DE QUESTÕES 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

1. Assinale a alternativa em que as palavras 
completam adequadamente as lacunas da 
frase “A nossa ____________ era de que a 
________ começasse cedo e houvesse 
lugares ______________. 
 
(A) espectativa / seção / excedentes 
(B) expectativa / sessão / excedentes 
(C) expectativa / secção / escedentes 
(D) espectativa / cessão / escedentes 
 

 
2. Assinale a alternativa na qual todas as 

palavras estejam corretamente grafadas 
com x. 
 
(A xuxu / frouxo / coaxar 
(B) faxada / enxarcar / vexame 
(C) xereta / bexiga / mexer 
(D) pexincha / xingar / xará 
 

 
3. Assinale a alternativa cuja palavra em 

destaque está INDEVIDAMENTE 
acentuada. 
 
(A) Nosso vôo saiu atrasado, por isso 

chegaremos mais tarde à reunião. 
(B) O fórum abrirá amanhã a partir das 

oito horas.  
(C) A indústria têxtil cresceu bastante 

nessa cidade.  
(D) Para ocupar essa posição é preciso ter 

caráter. 
 

 
4. Assinale a alternativa na qual todas as 

palavras devem ser acentuadas. 
 
(A fluor, eden, climax 
(B) hifen, heroico, ideia 
(C) baiuca, orgão, juri 
(D) protons, biceps, joia 
 

 
5. Assinale a alternativa que apresenta a 

justificativa correta para o uso das aspas na 
seguinte frase. 
 

As empresas de cosméticos estavam 
fazendo “lobby” pela redução de alguns 
impostos que prejudicavam suas 
atividades. 
 
(A) Indicação de citação. 
(B) Indicação de neologismo. 
(C) Realce da palavra. 
(D) Indicação de estrangeirismo. 
 

 
6. Assinale a alternativa que completa 

corretamente as lacunas da seguinte frase:  
 “___ dez horas, fomos ___ audiência e 

ficamos face ___ face com o Artur, nosso 
maior inimigo”. 
 
(A) Às / à / a 
(B) As / à / a  
(C) Às / a / à 
(D) As / a / a 
 

 
7. Assinale a alternativa correta quanto ao uso 

da crase. 
 
(A) Maria foi enganada e ficou à ver 

navios.  
(B) Evandro comeu um frango à moda da 

casa.  
(C) Lis foi à Roma no ano passado. 
(D) Luana deu seus livros antigos à Pedro.  
 

 
8. Assinale a alternativa correta quanto à 

concordância verbal. 
 

(A) Aluga-se quartos para estudantes.  
(B) Fazem três anos que não vejo 

Manuela. 
(C) Houveram rumores de intrigas na 

empresa.  
(D) Precisa-se de pessoas com experiência 

na elaboração de planilhas. 
 

 
9. Analise as frases abaixo quanto à 

concordância nominal dos termos em 
destaque. 
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I. Bastantes pessoas compareceram ao 
seminário.  

II. É vedado a permanência no local após 
o horário de fechamento.  

III. Marta está meia cansada de trabalhar.  
 
Está(ão) correta(s) 
 
(A III, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) I, apenas. 
(D) I, II e III. 
 

 
10. Assinale a alternativa correta em relação à 

regência verbal. 
 
(A) Respondi o meu pai.  
(B) Cheguei na minha casa depois das 

vinte e uma horas. 
(C) Aspirávamos melhores condições de 

trabalho. 
(D) Leo namorava uma menina muito 

inteligente da escola.  
 

 
11. Analise as frases a seguir no que tange à 

regência nominal. 
 
I. Essa questão é passível ____ dúvidas.  
II. Luiza estava atenta ___ tudo que 

acontecia ao seu redor. 
III. A gentileza era comum ____ todos 

daquela casa.  
 
Assinale a alternativa que completa 
corretamente as respectivas lacunas acima. 
 
(A) a / em / com 
(B) de / com / em  
(C) de / a / a  
(D) a / em / de  
 

 
12. Assinale a alternativa INCORRETA quanto 

ao plural do substantivo composto. 
 
(A) guarda-civil / guardas-civis 
(B) terça-feira / terça-feiras 
(C) pé de moleque / pés de moleque 
(D) guarda-sol / guarda-sóis 

 
13. Assinale a alternativa que apresenta o 

pronome de tratamento adequado para 
referência a um Deputado. 
 
(A) Vossa Excelência. 
(B) Vossa Senhoria. 
(C) Vossa Eminência. 
(D) Vossa Magnificência. 
 

 
14. Assinale a alternativa na qual o termo em 

destaque prejudica a compreensão da 
frase. 
 
(A) Giovana era esperta, por isso 

escapava muito bem de situações 
constrangedoras. 

(B) Rodrigo era muito inteligente, apesar 
de não gostar tanto de estudar.  

(C) Sofia tinha um gosto excêntrico para 
comida, logo gostava bastante de 
arroz, feijão e bife.   

(D) Artur era um ótimo nadador, no 
entanto perdeu algumas competições 
nesse ano. 

 
 

 15. Assinale a alternativa cujo termo em 
destaque expressa conformidade. 

 
(A) Mara manifestou sabedoria inigualável, 

pois era muito observadora. 
(B) Ada era dedicada ao seu trabalho, por 

conseguinte tinha muito sucesso em 
tudo que realizava.  

(C) Lucas lutou segundo as regras e 
alcançou o primeiro lugar.  

(D) Valter trabalhava durante o dia e, às 
vezes, de madrugada.  

 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

16. Assinale a alternativa que apresenta como 
são conhecidas as ferramentas mais 
utilizadas no uso da internet como: 
Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, 
Mozilla Firefox. 

 
(A) WWW. 
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(B) Suite de aplicativos. 
(C) Exploradores. 
(D) Navegadores ou Browsers. 
 

 
17. Assinale a alternativa que apresenta o local 

do sistema operacional Microsoft Windows, 
onde é possível visualizar as impressoras 
instaladas. 
 
(A) Painel de Controle. 
(B) Desktop. 
(C) Programas Padrões. 
(D) Meus Documentos. 
 

 
18. Assinale a alternativa que no menu 

Formatar do Microsoft Word se equivale ao 
item “Caractere” do menu Formatar do 
editor de texto BrOffice. 
 
(A) Caracteres Especiais. 
(B) Fonte. 
(C) Formatação. 
(D) Texto. 
 

 
19. Tomando como base o editor de planilhas 

do BrOffice e Microsoft Excel, assinale a 
alternativa que apresenta as funções e 
intervalos necessários para conseguir os 
valores, respectivamente, nas células E2, 
E4, e E6. 

 
(A) =MÁXIMO(C2:D6), =MÍNIMO(C2:D6), 

=SOMA(C2:C6). 
(B) =MÁXIMO(C2:D5), =MÍNIMO(D2:D5), 

=SOMA(C2:D6). 

(C) =MÁXIMO(D1:D6), =MÍNIMO(C2:D5), 
=SOMA(C2:C6). 

(D) =MÁXIMO(D2:D6), =MÍNIMO(C1:D6), 
=SOMA(C1:D6). 

 
20. Entende-se por informação todo e qualquer 

conteúdo ou dado que tenha valor para 
alguma organização ou pessoa. Na questão 
da segurança lógica, assinale a alternativa 
que apresenta um quesito de suma 
importância para a proteção dessa 
informação. 
 

(A) Acesso Externo. 
(B) ISO. 
(C) Backup. 
(D) CPU. 
 

 
DIREITO DO TRABALHO 

 
21. Conforme estabelece a Constituição 

Federal de 1988, são direitos dos 
trabalhadores urbanos e rurais, além de 
outros que visem à melhoria de sua 
condição social, EXCETO 

 
(A) fundo de garantia do tempo de serviço. 
(B) seguro-desemprego, em caso de 

desemprego voluntário. 
(C) participação nos lucros, ou resultados, 

desvinculada da remuneração, e, 
excepcionalmente, participação na 
gestão da empresa, conforme definido 
em lei. 

(D) jornada de seis horas para o trabalho 
realizado em turnos ininterruptos de 
revezamento, salvo negociação 
coletiva. 

 
 

22. O art. 3º da CLT estabelece que toda 
pessoa física que prestar serviços de 
natureza não eventual a empregador, sob a 
dependência deste e mediante salário é 
considerada 

 
(A) trabalhador avulso. 
(B) trabalhador autônomo 
(C) trabalhador eventual. 
(D) empregado. 
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23. Constitui justa causa para rescisão do 
contrato de trabalho pelo empregador, dentre 
outras: 
 

I. ato de improbidade. 
II. desídia no desempenho das 

respectivas funções. 
III. prática constante de jogos de azar 

como o jogo do bicho. 
 

É correto o que está contido em 
 

(A) I, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I e II, apenas. 
(D) I, II e III. 

 
 
24. A Constituição Federal de 1988 proíbe o 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos 
menores de 18 anos e de qualquer trabalho 
a menores de 16 anos, salvo (com relação 
a estes) na condição de aprendiz, a partir 
dos  

 
(A) doze anos. 
(B) dez anos. 
(C) quatorze anos. 
(D) quinze anos. 
 

 
25. Sobre prescrição, assinale a alternativa 

correta. 
 

(A) A interrupção da prescrição somente 
ocorrerá pelo ajuizamento de 
reclamação trabalhista, mesmo que em 
juízo incompetente, ainda que venha a 
ser extinta sem resolução do mérito, 
produzindo efeitos apenas em relação 
aos pedidos idênticos.   

(B) A pretensão quanto a créditos 
resultantes das relações de trabalho 
prescreve em dois anos para os 
trabalhadores urbanos e rurais, até o 
limite de um ano após a extinção do 
contrato de trabalho. 

(C) Ocorre a prescrição intercorrente no 
processo do trabalho no prazo de dez 
anos. 

(D) A prescrição atinge o direito em si do 
trabalhador. 

 
 

26. O princípio que protege a relação 
empregatícia contra a dispensa arbitrária ou 
sem justa causa é o  

 
(A) princípio da proteção da relação de 

emprego. 
(B) princípio de proteção ao salário. 
(C) princípio da fonte normativa mais 

favorável ao trabalhador. 
(D) princípio da proteção ao meio ambiente 

de trabalho. 
 
27. Acerca da relação de trabalho e da relação 

de emprego, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Relação de emprego é toda e qualquer 
atividade humana em que haja 
prestação de trabalho. 

(B) Relação de trabalho diz respeito ao 
trabalho subordinado, prestado por um 
tipo especial de trabalhador, que é o 
empregado. 

(C) São critérios/elementos para a 
caracterização da relação de emprego 
a pessoalidade, não-eventualidade, 
subordinação hierárquica e 
onerosidade. 

(D) Para a caracterização da relação de 
emprego não é necessária a presença 
conjunta de todos os seus elementos 
essenciais. 

 
 

28. Sobre a suspensão e interrupção do 
contrato de trabalho, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) A licença não remunerada é uma 

hipótese de interrupção dos efeitos do 
contrato de trabalho. 

(B) É hipótese de suspensão dos efeitos 
do contrato de trabalho até três dias 
consecutivos, em virtude de 
casamento. 

(C) A aposentadoria por invalidez é 
hipótese de interrupção dos efeitos do 
contrato de trabalho. 
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(D) As férias são consideradas como 
interrupção do trabalho. 

 
 

29. A duração do trabalho normal diário e 
semanal, de acordo com a Constituição 
Federal de 1988, é, respectivamente, 

 
(A) de até seis horas e de até quarenta 

horas, facultada a compensação de 
horário e a redução da jornada, 
mediante acordo ou convenção 
coletiva. 

(B) de até doze horas e de até sessenta 
horas, facultada a compensação de 
horário e a ampliação da jornada, 
mediante acordo entre empregado e 
empregador. 

(C) de até quatro horas e de até vinte e 
quatro horas, facultada a compensação 
de horário e a redução da jornada, 
mediante acordo ou convenção 
coletiva. 

(D) de até oito horas e de até quarenta e 
quatro horas, facultada a compensação 
de horário e a redução da jornada, 
mediante acordo ou convenção coletiva 
de trabalho. 

 
 

30. A respeito da equiparação salarial, analise 
as proposições abaixo. 

 
I. Não há lugar para equiparação salarial 

quando o empregador tiver pessoal 
organizado em quadro de carreira, 
hipótese em que as promoções 
deverão obedecer aos critérios de 
antiguidade e merecimento. 

II. Sendo idêntica a função, a todo 
trabalho de igual valor, prestado ao 
mesmo empregador, no mesmo 
estabelecimento empresarial, 
corresponderá igual salário, sem 
distinção de sexo, etnia, nacionalidade 
ou idade. 

III. O trabalhador readaptado em nova 
função por motivo de deficiência física 
ou mental atestada pelo órgão 
competente da Previdência Social não 

servirá de paradigma para fins de 
equiparação salarial. 

 
É correto o que se apresenta em 
 
(A) I, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I, II e III. 
(D) I e III, apenas. 
 

 
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 

 
31. Conforme estabelece a Constituição 

Federal de 1988, compete à Justiça do 
Trabalho processar e julgar, EXCETO 

 
(A) os crimes contra a organização do 

trabalho e, nos casos determinados por 
lei, contra o sistema financeiro e a 
ordem econômico-financeira. 

(B) as ações que envolvam exercício do 
direito de greve. 

(C) as ações sobre representação sindical, 
entre sindicatos, entre sindicatos e 
trabalhadores, e entre sindicatos e 
empregadores. 

(D) as ações de indenização por dano 
moral ou patrimonial, decorrentes da 
relação de trabalho. 

 
 

32. Sobre os termos processuais, analise as 
proposições abaixo. 

 
I. Os termos relativos ao movimento dos 

processos constarão de simples notas, 
datadas e rubricadas pelos diretores de 
Secretaria ou escrivães. 

II. Em Direito Processual, termo pode ser 
entendido como o ato processual 
reduzido a escrito, ficando 
documentado nos autos. 

III. O documento redigido em língua 
estrangeira pode ser juntado aos autos, 
mesmo não estando acompanhado de 
versão para a língua portuguesa. 

 
 É correto o que se apresenta em 
 

(A) I, apenas. 
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(B) II e III, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) I e II, apenas. 
 

 
33. A respeito dos prazos processuais, 

presume-se, de forma relativa, que a 
notificação por meio do correio foi recebida  

 
(A) vinte e quatro horas após sua 

postagem. 
(B) quarenta e oito horas após sua 

postagem. 
(C) setenta e duas horas após sua 

postagem. 
(D) cinco dias após sua postagem. 
 

 
34. As exceções são defesas indiretas de 

natureza processual. Sobre elas, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 
(A) A exceção de impedimento ou de 

suspeição deve ser apresentada 
sempre de forma verbal, sendo vedada 
a forma escrita. 

(B) No processo do trabalho, a exceção é 
juntada nos próprios autos principais. 

(C) A apresentação da exceção suspende 
o processo, até que aquela seja 
decidida. 

(D) A exceção de incompetência deve ser 
apresentada no caso de incompetência 
territorial, a qual é de natureza relativa. 

 
 

35. Acerca das provas, considere V para 
verdadeiro ou F para falso e, em seguida, 
assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

 
(   ) O ônus da prova incumbe ao réu, 

quanto à existência de fatos impeditivo, 
modificativo ou extintivo do direito do 
autor. 

(   ) É do empregador o ônus da prova do 
fato impeditivo, modificativo ou extintivo 
da equiparação salarial. 

(   ) A valoração da prova produzida e 
constante dos autos do processo é feita 
de acordo com o princípio da 

persuasão racional do juiz, ou do livre 
convencimento motivado. 

 
(A) F / F / F 
(B) F / V / F 
(C) V / F / V 
(D) V / V / V 
 

 
36. A Constituição Federal prevê que os 

Tribunais Regionais do Trabalho compõem-
se de 

 
(A) no mínimo sete juízes. 
(B) no máximo sete juízes. 
(C) no mínimo onze juízes. 
(D) no mínimo cinco juízes. 
 

 
37. O órgão do Tribunal Superior do Trabalho 

incumbido da fiscalização, disciplina e 
orientação da administração da Justiça do 
Trabalho sobre os Tribunais Regionais do 
Trabalho, seus juízes e serviços judiciários 
é 

 
(A) Ministério Público do Trabalho. 
(B) Procuradoria-Geral Justiça do 

Trabalho.  
(C) Tribunal Pleno. 
(D) Corregedoria-Geral da Justiça do 

Trabalho. 
 

 
38. Sobre as nulidades, analise as proposições 

abaixo. 
 

I. A CLT prevê que o juiz ou tribunal que 
pronunciar a nulidade deve declarar os 
atos a que ela se estende. 

II. A nulidade será pronunciada quando 
arguida por quem lhe tiver dado causa. 

III. A nulidade não será pronunciada 
quando for possível suprir a falta ou 
repetir o ato. 

 
É correto o que se apresenta em 

 
(A) I e II, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
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(D) I, II e III. 
 

 
39. Acerca da execução, assinale a alternativa 

correta. 
 

(A) Execução provisória é aquela que 
decorre de sentença transitada em 
julgado. 

(B) É cabível execução por título 
extrajudicial contra a Fazenda Pública. 

(C) Admite-se prestações sucessivas 
apenas por tempo determinado. 

(D) Para a Fazenda Pública, o prazo de 
embargos à execução é de noventa 
dias. 

 
 

40. Acerca dos bens penhoráveis e 
impenhoráveis, considere V para 
verdadeiro ou F para falso e, em seguida, 
assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

 
(   ) É impenhorável o valor superior a 

cinquenta salários mínimos mensais 
dos vencimentos, subsídios, soldos, 
salários, remunerações, proventos de 
aposentadoria, pensões, pecúlios e 
montepios. 

(   ) São impenhoráveis os bens 
inalienáveis e os declarados, por ato 
voluntário, não sujeitos à execução. 

(   ) É impenhorável o único imóvel 
residencial do devedor que esteja 
locado a terceiros, desde que a renda 
obtida com a locação seja revertida 
para a subsistência ou a moradia da 
sua família. 

 
(A) V / V / V 
(B) F / V / F 
(C) V / F / V 
(D) F / V / V 

 
 
 

 


