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TTrriibbuunnaall  RReeggiioonnaall  ddoo  TTrraabbaallhhoo  ddaa  1100ºº  RReeggiiããoo  

 
Caderno de Questões 

 

DIREITO 
 

Data: 06/10/2019  
Número de questões: 40 (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. Após 60 min de permanência no local de realização das provas será 
permitido ao candidato levar o caderno de provas.   

8. 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, smartphones, tablets, iPod®, 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 tipo de objeto 
ou material semelhante. 

9. 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. 

10. Os cadernos e gabaritos provisórios serão divulgados no sítio do 

CIEE no dia 07/10/2019.  
11. O prazo para interposição de recursos do gabarito provisório será 

no dia 08/10/2019, por meio de requerimento totalmente 

preenchido e encaminhado para o e-mail: 
eucandidato@ciee.org.br. O arquivo do requerimento está 
disponível para download no Portal do CIEE. 

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 no dia 14/11/2019, para os 

estudantes de nível médio, nível superior, no sítio do CIEE na 
internet. 

16. O processo seletivo terá validade de 12 meses, contado a partir da 

publicação do resultado final, podendo ser prorrogado a critério da 
TRT 10º Região. 

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 Prova!  

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

http://www.ciee.org.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA SUPERIOR 
 
A partir da década de 70, tendo como marco histórico a 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
diante dos problemas oriundos da degradação 

ambiental, iniciou‐se no mundo uma crescente consciência 
de que seria necessária uma forma diferenciada do ser 
humano se relacionar com a natureza, e de gerar e 
distribuir riquezas.    
Por outro lado, em paralelo a este movimento chamado 
“verde”, a desigualdade social foi nas últimas décadas 
expandindo numa velocidade vertiginosa e com ela 
crescendo a exclusão social e a violência.  

Em decorrência destes dois fatores deparamo‐nos, na 
década de 90, com um novo fenômeno social, qual seja 

a proliferação do 3º setor: a esfera pública não‐estatal. 
Somado a isto, ganharam força os movimentos da qualidade 
empresarial e dos consumidores. De agente passivo de 
consumo, o consumidor passa a ser agente de 
transformação social, por meio do exercício do seu poder 
de compra, uso e descarte de produtos, de sua 
capacidade de poder privilegiar empresas que tinham 
valores outros que não somente o lucro na sua visão de 
negócios. Assim, sociedade civil e empresas passam a 
estabelecer parcerias na busca de soluções, diante da 
convicção de que o Estado sozinho não é capaz de 
solucionar a todos os problemas e a responder a tantas 
demandas.    
É diante desta conjuntura que nasce o movimento da 
responsabilidade social. Movimento este que vem crescendo 
e ganhando apoio em todo o mundo, e que propõe uma 
aliança estratégica entre 1º, 2º e 3º setores na busca da 
inclusão social, da promoção da cidadania, da 
preservação ambiental e da sustentabilidade planetária, na 
qual todos os setores têm responsabilidades 
compartilhadas e cada um é convidado a exercer aquilo 
que lhe é mais peculiar, mais característico. E, para que 
essa aliança seja possível, a ética e a transparência são 
princípios fundamentais no modo de fazer negócios e de 

relacionar‐se com todas as partes interessadas.  
À sociedade civil organizada cabe papel fundamental 
pelo seu poder ideológico – valores, conhecimento, 
inventividade e capacidades de mobilização e 
transformação.  
A responsabilidade social conclama todos os setores da 
sociedade a assumirem a responsabilidade pelos 
impactos que suas decisões geram na sociedade e meio 
ambiente. Nesse sentido, os setores produtivos e 
empresariais ganham um papel particularmente importante, 
pelo impacto que geram na sociedade e seu poder 
econômico e sua capacidade de formular estratégias e 
concretizar ações.    
Essa nova postura, de compartilhamento de 
responsabilidades, não implica, entretanto, em menor 
responsabilidade dos governos, ao contrário, fortalece 
o papel inerente ao governo de grande formulador de 
políticas públicas de grande alcance, visando o bem 
comum e a equidade social, aumentando sua 
responsabilidade em bem gerenciar a sua máquina, os 
recursos públicos e naturais na sua prestação de contas 
à sociedade. Além disso, pode e deve ser o grande 
fomentador, articulador e facilitador desse novo modelo 

que se configura de fazer negócios.  
(Disponível em: 

http://www.inmetro.gov.br/qualidade/responsabilidade_social/c
ontextualizacao.asp. Acesso em agosto de 2019.) 

 
1. Considerando as ideias evidenciadas no texto, é 
INCORRETO afirmar que: 
 
(A) O crescimento da desigualdade social 
ultrapassa os limites da exclusão social e da violência. 
(B) A partir da década de 90, as transformações sociais 
envolvem setores diversos com os mesmos objetivos. 
(C) O consumidor possui um dever decisivo em 
relação à transformação da sociedade na perspectiva 
econômica. 
(D) A sociedade tem um papel essencial diante do 
seu “poder ideológico” que é sustentar valores e 
interesses do grupo. 

 
2.  Em “Além disso, pode e deve ser o grande 
fomentador, articulador e facilitador desse novo modelo 
que se configura de fazer negócios” (7º§), a expressão 
destacada pode ser substituída, sem alteração de sentido, 
por: 
 
(A) Então. 
(B) Portanto. 
(C) Ademais. 
(D) Na verdade. 

 
3. No trecho “A responsabilidade social conclama 
todos os setores da sociedade a assumirem a 
responsabilidade pelos impactos que suas decisões geram 
na sociedade e meio ambiente.” (6º§), o termo “conclama” 
significa: 
 
(A) Convoca. 
(B) Seleciona. 
(C) Conquista. 
(D) Desassocia. 

 
4.  No trecho “Nesse sentido, os setores produtivos e 
empresariais ganham um papel particularmente 
importante, pelo impacto que geram na sociedade e seu 
poder econômico e sua capacidade de formular 
estratégias e concretizar ações.” (6º§), a expressão 
assinalada exprime circunstância de: 
 
(A) Modo. 
(B) Recusa. 
(C) Persuasão. 
(D) Indefinição. 
 
5.  No trecho “À sociedade civil organizada cabe papel 
fundamental pelo seu poder ideológico – valores, 
conhecimento, inventividade e capacidades de mobilização e 
transformação.” (5º§), o travessão foi aplicado para: 
 
(A) Denotar uma explicação. 
(B) Expressar uma comoção. 
(C) Anunciar uma articulação. 
(D) Revelar uma pequena pausa. 
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6. Em “À sociedade civil organizada cabe papel 
fundamental pelo seu poder ideológico (...)” (5º§), o acento 
indicativo de crase foi devidamente empregado. Tal fato 
NÃO acontece em: 
 
(A) Cresce, às escondidas, a inclusão social. 
(B) O governo se comparou à alguém que propõe 
alianças. 
(C) Desobedecemos às responsabilidades sociais e 
ambientais. 
(D) Os dados da pesquisa se referem à degradação 
ambiental. 

 
7. Considerando o trecho “Em decorrência destes 

dois fatores deparamo‐nos, na década de 90, com um 
novo fenômeno social, qual seja a proliferação do 3º setor: 
a esfera pública não‐estatal.” (3º§), os dois-pontos têm 
como propósito: 
 
(A) Encerrar período declarativo. 
(B) Evidenciar um esclarecimento. 
(C) Expressar o ponto de vista do autor. 
(D) Estabelecer uma citação incompleta. 

 
8. A expressão “crescente consciência” encontra-se 
grafada adequadamente com “sc”, segundo a norma-padrão da 
Língua Portuguesa. Assinale, a seguir, a expressão que 
evidencia ERRO de grafia. 
 
(A) Suscitar. 
(B) Obsceno. 
(C) Efervescente. 
(D) Contrascenso. 

 
9. Considerando a adequação linguística, assinale 
a afirmativa que apresenta ERRO ortográfico. 
 
(A) As políticas públicas colaboram com a equidade 
social. 
(B) A espectativa é que o homem colabore com a 
transformação social. 
(C) O florescimento estabelece responsabilidade 
com o meio ambiente. 
(D) Buscamos transparência com a preservação 
ambiental e a sustentabilidade planetária. 
 
10. Tendo em vista as regras de concordância, 
assinale a única afirmativa grafada 
INCORRETAMENTE. 
 
(A) É necessário preservação. 
(B) Ela mesmo confirmou a transformação social. 
(C) Foi muito criticada pelos jornais a falta de 
sustentabilidade no país. 
(D) Meio irritadas, as pessoas pediam mais 
tolerância com o meio ambiente. 
 
 
 
 
 
 

 11. Assinale a afirmativa INCORRETA, segundo as 
regras de concordância verbal. 
 
(A) Nascem da ignorância a exclusão social e a 
violência. 
(B) Haviam parcerias na busca de responsabilidade 
social. 
(C) A maioria das pessoas sonham com uma 
sociedade igualitária. 
(D) Encontram-se lado a lado a sustentabilidade e a 
preservação ambiental. 
 
12. Assinale a alternativa em que a regência verbal 
está de acordo com a norma-padrão da Língua 
Portuguesa. 
 
(A) Fui no teatro ontem. 
(B) Assistimos a um grande espetáculo da natureza. 
(C) Preferiu sair antes do que ficar até o fim da 
reunião. 
(D) Visando apenas os seus próprios interesses ela 
prejudicou toda uma sociedade. 

 
13. A expressão “planetária” transcrita do texto é 
acentuada pelo mesmo motivo que a seguinte palavra: 
 
(A) Ética. 
(B) Década. 
(C) Contrário. 
(D) Fenômeno. 

 
14. Considerando a norma-padrão da Língua 
Portuguesa, a mesma regra de acentuação empregada na 
palavra DÉCADA vale também para: 
 
(A) Além. 
(B) Possível. 
(C) Exercício. 
(D) Ideológico. 

 
15. Considerando a norma-padrão da Língua 
Portuguesa, assinale a palavra acentuada corretamente. 
 
(A) Vôo. 
(B) Pára. 
(C) Idéia. 
(D) Papéis. 

 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
16. A Segurança da Informação, que tem como 
principal objetivo proteger o bem mais valioso das 
instituições na atualidade, ou seja, a informação está 
baseada em três pilares principais. Assinale o 
INCORRETO. 

 
(A) Integridade. 
(B) Disponibilidade. 
(C) Funcionalidade. 
(D) Confidencialidade 
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17. O Programa que utiliza serviços dos servidores 
de entrada e saída e-mails recebe o nome de cliente de 
correio eletrônico ou cliente de e-mail. Assinale dois 
programas clientes de e-mail. 
 
(A) Gmail e Google Chrome. 
(B) Microsoft Outlook e Safari. 
(C) Outlook Express e Mozilla Firefox. 
(D) Mozilla Thunderbird e Microsoft Outlook. 
 
18. “Barra que apresenta lista de comandos e 
funções disponíveis no BrOffice Calc, Configuração 
Local, Idioma Português-Brasil.” Trata-se de: 
 
(A) Menus. 
(B) Títulos. 
(C) Objetos. 
(D) Funções. 

 
19. No BrOffice Calc, Configuração Local, Idioma 
Português-Brasil, para abrir uma planilha, em qualquer 
unidade, basta ir ao menu suspenso Arquivo > Abrir, ou 
acionar as seguintes teclas: 
 
(A) CTRL + A 
(B) CTRL + E 
(C) CTRL + I 
(D) CTRL + O 
 
20. “Tipo de conexão à internet, que usa conexões 
3G ou 4G, e sua transmissão se dá através de micro-
ondas.” Trata-se de: 
 
(A) Celular. 
(B) Satélite. 
(C) FTTH (Fiber To The Home). 
(D) PLC (Power Line Communication).  

 
DIREITO DO TRABALHO 

 
21. O artigo 7°, VI, da Constituição Federal de 1988 
dispõe que um dos direitos conferidos aos trabalhadores 
urbanos e rurais é a irredutibilidade do salário, salvo o 
disposto em convenção ou acordo coletivo. Essa 
disposição constitui uma exceção ao princípio da(o) 
 
(A) irrenunciabilidade de direitos.  
(B) inalterabilidade contratual lesiva.  
(C) primazia da realidade.  
(D) in dubio pro operario.  

 
22. Assinale a alternativa correta acerca do que são 
direitos constitucionais dos trabalhadores. 
 
(A) Seguro-desemprego, em qualquer caso de 
desemprego.   
(B) Garantia de salário, podendo ser inferior ao 
mínimo, para os que percebem remuneração variável.  
(C) Piso salarial proporcional à extensão e à 
complexidade do trabalho.  
(D) Participação nos lucros, ou resultados, 
vinculada à remuneração.  

23. Acerca da relação de trabalho e da relação de 
emprego, analise as seguintes afirmativas.  
 
I. Um profissional autônomo que presta serviços a 
uma determinada empresa faz parte de uma relação de 
emprego.  
II. A não eventualidade é uma das características 
da relação de emprego.  
III. É perfeitamente possível existir vínculo de 
emprego voluntário de forma gratuita.  
IV. O contrato de trabalho temporário pode tratar 
sobre o desenvolvimento de atividades-meio e 
atividades-fim que serão executadas na empresa 
tomadora dos serviços.  
V. As ações oriundas das relações de trabalho, 
diferente das de emprego, devem ser processadas e 
julgadas na Justiça Comum.  
 
Estão corretas apenas: 
 
(A) II e IV.  
(B) I, III e IV. 
(C) II, III e V.  
(D) I e V.  

 
24. Quando o empregador expede um memorando 
comunicando aos empregados que houve um caso de 
sarampo na empresa e recomendando a vacinação, faz 
uso do poder  
 
(A) regulamentar.  
(B) disciplinar.  
(C) preliminar.  
(D) salutar.  

 
25. Sobre os períodos de descanso entre as 
jornadas de trabalho, disciplinados na Consolidação das 
Leis do Trabalho, assinale a alternativa correta.  
 
(A) Os intervalos de descanso serão computados 
na duração do trabalho.  
(B) Entre 2 jornadas de trabalho haverá um período 
mínimo de 12 horas consecutivas para descanso.  
(C) Não excedendo de 6 horas o trabalho, será 
obrigatório um intervalo de 15 minutos quando a 
duração ultrapassar 4 horas.  
(D) A não concessão do intervalo intrajornada 
mínimo, para repouso e alimentação, a empregados 
urbanos e rurais, implica o pagamento, de natureza 
indenizatória, apenas do período suprimido, com 
acréscimo de 70% sobre o valor da remuneração da 
hora normal de trabalho.  

 
26. A respeito do salário mínimo, observe as 
seguintes proposições. 
 
I. Quando o salário-mínimo mensal do empregado 
a comissão ou que tenha direito a percentagem for 
integrado por parte fixa e parte variável, ser-lhe-á 
sempre garantido o salário-mínimo, vedado qualquer 
desconto em mês subsequente a título de 
compensação.    
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II. Quando o empregador fornecer, in natura, uma 
ou mais das parcelas do salário mínimo, a quantia paga 
em dinheiro não será inferior a 50% do salário mínimo 
fixado para a região, zona ou subzona. 
III. Será nulo de pleno direito qualquer contrato ou 
convenção que estipule remuneração inferior ao salário 
mínimo estabelecido na região, zona ou subzona, em 
que tiver de ser cumprido. 
 
Está(ão) correta(s):  
 
(A) I, apenas.  
(B) I, II e III.  
(C) III, apenas.  
(D) I e III, apenas.  

 
27. No que tange às férias, assinale a alternativa 
correta.  
 
(A) É permitido descontar, do período de férias, as 
faltas do empregado ao serviço.  
(B) As férias serão de 18 dias corridos, quando o 
empregado houver tido de 6 a 14 faltas no ano.  
(C) É vedado o início das férias no período de 3 
dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal 
remunerado.  
(D) A época da concessão das férias será a que 
melhor consulte os interesses do empregador.  

 
28. Quanto à suspensão e interrupção do contrato 
de trabalho, analise as seguintes afirmativas.  
 
I. Na interrupção do contrato de trabalho, 
diversamente da suspensão, o contrato continua 
vigente.  
II. O período de greve constitui exemplo de 
interrupção do contrato de trabalho.  
III. A aposentadoria por invalidez representa 
exemplo de suspensão do contrato de trabalho.  
 
Está(ão) correta(s):  
 
(A) I, II e III.  
(B) II e III, apenas.  
(C) III, apenas.  
(D) I e II, apenas.  

 
29. Constituem justa causa para rescisão do 
contrato de trabalho pelo empregador, EXCETO:   
 
(A) o mau procedimento.  
(B) a condenação criminal do empregado, ainda 
que não transitada em julgado.  
(C) a negligência no desempenho de suas 
respectivas funções.  
(D) um ato de insubordinação. 
 
 
 
 
 

30. A respeito da proteção do trabalho da mulher, 
observe as seguintes proposições.  
 
I. Os estabelecimentos em que trabalharem pelo 
menos 45 mulheres com mais de 18 anos de idade 
terão local apropriado onde seja permitido às 
empregadas guardar sob vigilância e assistência os 
seus filhos no período da amamentação.  
II. Ao empregador é vedado empregar a mulher 
em serviço que demande o emprego de força muscular 
superior a 20 (vinte) quilos para o trabalho contínuo, ou 
25 (vinte e cinco) quilos para o trabalho ocasional.  
III. Para amamentar seu filho, inclusive se advindo 
de adoção, até que este complete 6 meses de idade, a 
mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 
descansos especiais de 15 minutos cada um.  
 
Está(ão) correta(s):  
 
(A) II, apenas.  
(B) I, II e III.  
(C) I e III, apenas. 
(D) III, apenas.  

 
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 

 
31. Quanto à competência da Justiça do Trabalho, 
disciplinada constitucionalmente, observe as seguintes 
afirmativas. 
 
I. Os conflitos de competência entre o Superior 
Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre 
Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro 
tribunal serão processados e julgados pela Justiça do 
Trabalho.  
II. Compete à Justiça do Trabalho processar e 
julgar as ações que envolvam exercício do direito de 
greve.  
III. Frustrada à negociação coletiva, as partes 
poderão eleger árbitros, devendo submeter a eleição ao 
deferimento do juiz da Justiça do Trabalho em 
decorrência do princípio da proteção.  
 
Está(ão) correta(s):  
 
(A) III, apenas.  
(B) I e III, apenas.  
(C) II, apenas.  
(D) I, II e III.  

 
32. No que tange à organização da justiça do 
trabalho, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Há dois órgãos na Justiça do Trabalho: Tribunal 
Superior do Trabalho e Tribunais Regionais do 
Trabalho.  
(B) O Tribunal Superior do Trabalho é composto de 
23 ministros.  
(C) A Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho 
funcionará junto ao Tribunal Regional do Trabalho.  
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(D) Os ministros do Tribunal Superior do Trabalho 
deverão ter mais de 35 anos e menos de 65 anos, 
notável saber jurídico e reputação ilibada.  

 
33. Previsto no artigo 791 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, o princípio _____________ confere a 
empregados e empregadores litigar na Justiça do 
Trabalho sem assistência de advogado.  
 
 Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna. 
 
(A) da oralidade  
(B) do jus postulandi 
(C) da informalidade 
(D) da conciliação 

 
34. No que tange ao Ministério Público do Trabalho, 
observe as seguintes afirmativas. 
 
I. O Ministério Público do Trabalho é constituído 
por agentes diretos do Poder Judiciário.  
II. O Ministério Público do Trabalho compõe-se da 
Procuradoria da Justiça do Trabalho e da Procuradoria 
da Previdência Social.  
III. A Procuradoria da Justiça do Trabalho e a 
Procuradoria da Previdência Social estão diretamente 
subordinadas ao Supremo Tribunal Federal.  
 
Está(ão) correta(s):  
 
(A) II, apenas.  
(B) I e III, apenas.  
(C) I, apenas.  
(D) I, II e III.  

 
35. Quanto aos atos, termos e prazos processuais 
na Justiça do Trabalho, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Os atos processuais realizar-se-ão nos dias 
úteis das 6 às 18 horas.  
(B) A penhora poderá ser realizada em domingo ou 
dia de feriado, independentemente de autorização do 
juiz.  
(C) O vencimento dos prazos não precisa ser 
certificado nos processos pelos escrivães ou 
secretários.  
(D) As reclamações, representações, 
requerimentos, atos e processos relativos à Justiça do 
Trabalho são isentos de selo.  

 
36. Acerca das nulidades e exceções no processo 
do trabalho, analise as seguintes proposições. 
 
I. Nos processos sujeitos à apreciação da Justiça 
do Trabalho só haverá nulidade quando resultar dos 
atos inquinados manifesto prejuízo às partes litigantes.  
II. A nulidade fundada em incompetência de foro 
deverá ser declarada ex officio.  

III. Nas causas da jurisdição da Justiça do 
Trabalho, somente podem ser opostas, com suspensão 
do feito, as exceções de suspeição ou incompetência.  
 
Está(ão) correta(s):  
 
(A) III, apenas.  
(B) I, apenas.  
(C) I e II, apenas.  
(D) I, II e III.  

 
37. No que tange às audiências no processo do 
trabalho, assinale a alternativa correta.  
 
(A) As audiências dos órgãos da Justiça do 
Trabalho serão realizadas entre 7 e 17 horas.  
(B) As audiências na Justiça do Trabalho não 
poderão ultrapassar 5 horas seguidas, salvo quando 
houver matéria urgente.  
(C) Na audiência de julgamento é defeso ao 
empregador fazer-se substituir pelo gerente ou qualquer 
outro preposto, ainda que tenha conhecimento do fato.  
(D) Aberta a audiência de julgamento, os 
advogados proporão a conciliação.  

 
38. Quanto à forma de reclamação e notificação 
nos dissídios individuais, observe as seguintes 
afirmativas. 
 
I. Sendo várias as reclamações e havendo 
identidade de matéria, poderão ser acumuladas num só 
processo, se se tratar de empregados da mesma 
empresa ou estabelecimento. 
II. Recebida e protocolada a reclamação, o 
escrivão ou secretário, dentro de 48 horas, remeterá a 
segunda via da petição, ou do termo, ao reclamado, 
notificando-o ao mesmo tempo, para comparecer à 
audiência do julgamento, que será a primeira 
desimpedida, depois de 10 dias.  
III. Oferecida a contestação, ainda que 
eletronicamente, o reclamante poderá desistir da ação, 
mesmo sem o consentimento do reclamado.  
 
Está(ão) correta(s):  
 
(A) I, II e III.  
(B) II e III, apenas.  
(C) I, apenas. 
(D) I e III, apenas. 

 
39. Acerca da execução no processo trabalhista, 
assinale a alternativa correta.  
 
(A) Ainda que não garantida a execução ou 
penhorados os bens, terá o executado oito dias para 
apresentar embargos.  
(B) A execução será promovida pelas partes, 
permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo 
Presidente do Tribunal apenas nos casos em que as 
partes não estiverem representadas por advogado.  
(C) Na liquidação da sentença ainda é possível 
discutir matéria pertinente à causa principal.  
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(D) Na execução de prestações sucessivas por 
tempo determinado, a execução pelo não-pagamento 
de uma prestação não compreenderá as que lhe 
sucederem. 
 
40. Das decisões, no processo do trabalho, são 
admissíveis os seguintes recursos, EXCETO: 
 
(A) Apelação. 
(B) Recurso de Revista.  
(C) Agravo. 
(D) Recurso Ordinário. 

 

 


