CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Caderno de Questões

NÍVEL SUPERIOR – DIREITO
Data: 08/12/2019
Número de questões: 20 (Vinte)

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

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.
Não haverá substituição da Folha de Respostas, em caso de
rasura a resposta será anulada. Preencher a folha pintando
toda a bolinha, conforme exemplo:
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.
A Folha de Resposta não será substituída em qualquer
hipótese, devendo o candidato tomar o devido cuidado no
seu manuseio e preenchimento.
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.
O tempo previsto para aplicação das provas será de 01h00
min, não havendo, por qualquer motivo, prorrogação em
virtude de afastamento de candidato da sala.
Após 30 (trinta) minutos de permanência no local de
realização das provas, será permitido ao candidato levar o
caderno de provas.
As provas serão realizadas sem consulta a qualquer material,
não sendo permitida, durante sua realização, a comunicação
entre os cadidatos 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 etc.
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;

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

*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.
O gabarito provisório será divulgado no Porta do CIEE
(www.ciee.org.br) no dia 09/12/2019.
Os recursos referentes ao resultado preliminar do gabarito da
prova só serão aceitos no dia 10/12/2019, 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.
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.
Serão elaboradas listas de classificação, divididas por curso,
em ordem decrescente de pontos obtidos.
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.
O resultado final da primeira etapa após recurso (se houver)
será divulgado na data provável de 29/01/2020, no endereço
eletrônico do CIEE www.ciee.org.br.
O processo seletivo terá validade de 12 meses, contado a
partir da publicação do resultado final, podendo ser
prorrogado a critério do Tribunal Superior do Trabalho.
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.
A participação no processo seletivo implica na concordância
com todas as normas e condições contidas no Edital de
Seleção.

Boa Prova!
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Mesmo assim, ele reuniu o sobrinho e amigos

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo para responder às questões
de 1 e 3.

que costumavam tocar com ele —Valentim
aprendeu sax na igreja evangélica com o pai—

Exposição no Rio exibe vida nas favelas sem
estereótipos de violência e pobreza

e os levou pelas vielas do morro com os seus

Com fotografias feitas por moradores de nove
comunidades cariocas, 'Favelagrafia 2.0' estará
no MAM Rio até 8/12.

Então teve uma ideia que mudaria sua vida.

Santana, uma ex-bancária, conseguiu viver
da fotografia neste ano. E o empurrão para isso
foi o projeto Favelagrafia, que chega agora à
sua segunda edição com uma exposição
recém-aberta no Museu de Arte Moderna, o
MAM, do Rio de Janeiro, e que segue em cartaz

instrumentos. Tirou uma série de fotografias.

Pediu que os cinco ficassem descalços e
pusessem as camisetas nas cabeças, uma
imagem que remetia aos soldados do tráfico. À
primeira vista, é isso mesmo que se vê. Na
segunda olhada, porém, é possível notar que as
armas reluzentes que seguram são saxofones,
trombones e trompetes.
Valentim

por um mês.
São nove fotógrafos, cada um vindo de
uma comunidade carioca, apresentando vídeos
e fotografias que mostram esse outro lado de
seus morros, ―o lado potente, em contraposição
ao carente‖, como diz a apresentação da
mostra. Só um ou outro havia tido alguma

Bullshit)

idealizou

o

projeto. A empresa escolheu nove moços e
moças e os municiou com nove iPhones.
Um deles era o segurança Anderson
Valentim, 35, do morro do Borel, na Tijuca, que
passou

sete

anos

vigiando

um

prédio

abandonado do estúdio Herbert Richers, para
que não fosse invadido. Depois da primeira
reunião que teve com Aline Pimenta, diretora do
departamento de marketing social da NBS, ele

imagem

no

perfil

outubro de 2016 (ainda está lá) com a seguinte
legenda: ―Foto original: alguns lutam com outras
armas. Projeto Favelagrafia está retratando
nove comunidades da cidade através do olhar
dos próprios moradores‖.
(Ivan Finotti.Fonte:
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/11/exposicao-no-rioexibe-vida-nas-favelas-sem-estereotipos-de-violencia-epobreza.shtml. Acessado em 17/11/2019)

a maioria era bem crua quando a agência de
(No

a

@favelagrafia do Instagram na manhã de 13 de

experiência com fotografia antes de 2016, mas

propaganda NBS

postou

1.

De acordo com o texto, é correto afirmar
que
(A) a exposição trata da violência do Rio e
da potência que ela traz como
consequência.
(B) o projeto foi realizado por renomados
fotógrafos de paisagem urbana.
(C) dos nove fotógrafos, Valentim foi o
único que optou por mostrar o lado
triste da comunidade, como os
soldados do tráfico.
(D) a legenda da foto de Valentim fala
sobre a presença da arte como uma
forma de lutar pela vida.

externou sua preocupação: ―Acho que não
estou preparado para isso que vocês querem‖.
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2.

Assinale a alternativa em que a palavra
destacada pertence à mesma classe de
palavras do destaque abaixo.
―(...) mas a maioria era bem crua quando a
agência de propaganda NBS (No Bullshit)
idealizou o projeto.‖

(B) Não sei se o juíz vai aceitar essas
provas.
(C) Você leu aquela parte após o
asterísco?
(D) Prefiro jogo de fazer mímica.
6.

(A) Um deles era o segurança Anderson
Valentim, 35, do morro do Borel(...)
(B) ―Acho que não estou preparado para
isso que vocês querem‖.
(C) "(...)é possível notar que as armas
reluzentes
que
seguram
são
saxofones, trombones e trompetes.
(D) (...) e os levou pelas vielas do morro
com os seus instrumentos.
3.

Assinale a alternativa em que a palavra
destacada está no mesmo tempo e modo
verbal do destaque abaixo.

I. Não assisto a filmes de terror.
II. Ficaram frente à frente.
III. Estavam dispostas à trabalhar no
feriado.
Estão corretas as frases contidas em
(A)
(B)
(C)
(D)

conseguiu

(A) Pediu que os cinco ficassem
descalços e pusessem as camisetas
nas cabeças.
(B) (...) as armas reluzentes que seguram
são saxofones.
(C) (...) que passou sete anos vigiando um
prédio abandonado do estúdio Herbert
Richers.
(D) (...) ele externou sua preocupação(...).

(A) Substituir a vírgula depois de um
vocativo enfático.
(B) Para
sugerir movimento ou a
continuação de um fato.
(C) No fim de um período gramaticalmente
completo,
para
sugerir
certo
prolongamento da ideia.
(D) No meio do período, para indicar certa
hesitação ou breve interrupção do
pensamento.

De acordo com a norma-padrão da língua
portuguesa quanto à ortografia, assinale a
alternativa correta.

7.

8.

9.
Assinale a alternativa em que todas as
palavras estejam corretamente acentuadas.
(A) O filme estréia amanhã.

Assinale a alternativa correta no que se
refere à concordância verbal.
(A)
(B)
(C)
(D)

(A) Todos ficaram paralizados diante do
acontecimento.
(B) O grupo estava malcomunado.
(C) Aquelas fotos suscitaram comentários.
(D) Isso já está virando uma obseção.
5.

I, apenas.
I e II, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

Assinale a alternativa que NÃO apresenta
uma situação correta para o uso de
reticências.

Santana, uma ex-bancária,
viver da fotografia neste ano.

4.

Analise as orações abaixo no que se refere
à ocorrência ou não de crase.

Faltavam dar os últimos retoques.
Sobraram mais de uma coxa de frango.
Parecia que os dois estavam brigando.
Não podem haver campos sem
assinatura no documento.

Assinale a alternativa que preenche
corretamente as lacunas abaixo, no que se
refere à concordância nominal.
I.
II.

Por favor, gaste ________ luz.
A janela ficou ________ aberta.
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III. As meninas voltaram
otimistas do vestibular.

__________

Estão corretas as frases contidas em
(A)
(B)
(C)
(D)

10.

menas / meio / bastantes
menos / meio / bastante
menos / meia / bastante
menos / meia / bastantes

Na oração ―Viajarei amanhã‖ o sujeito é
(A)
(B)
(C)
(D)

―amanhã‖.
inexistente.
oculto.
indeterminado.

12. São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria
de sua condição social:
(A) aviso prévio proporcional ao tempo de
serviço, sendo no mínimo de quinze
dias, nos termos da lei.
(B) seguro-desemprego, em caso de
desemprego voluntário.
(C) assistência gratuita aos filhos e
dependentes desde o nascimento até 5
(cinco) anos de idade em creches e
pré-escolas.
(D) licença à gestante, sem prejuízo do
emprego e do salário, com a duração
de cento e oitenta dias.

NOÇÕES DE DIREITO DO TRABALHO
11. Sobre os direitos previstos no art. 7º da
Constituição
Federal
de
1988,
considerando a Lei nº 13.467/2017,
assinale a alternativa correta.
(A) Súmulas e outros enunciados de
jurisprudência editados pelo Tribunal
Superior do Trabalho e pelos Tribunais
Regionais do
Trabalho
poderão
restringir
direitos
legalmente
previstos nem criar obrigações que não
estejam previstas em lei.
(B) O sócio retirante não responderá
solidariamente com os demais mesmo
quando ficar comprovada fraude na
alteração societária
decorrente
da
modificação do contrato.
(C) Ocorre a prescrição intercorrente no
processo do trabalho no prazo de cinco
anos.
(D) É facultado ao empregado contratado
sob regime de tempo parcial converter
um terço do período de férias a que
tiver direito em abono pecuniário.

13. No que se refere à identificação
profissional, assinale a alternativa em
conformidade com a CLT.
(A) A CTPS terá como identificação única
do empregado o número do RG.
(B) O empregador terá o prazo de 20
(vinte) dias úteis para anotar na CTPS,
em relação aos trabalhadores que
admitir, a data de admissão, a
remuneração e as condições especiais,
se houver, facultada a adoção de
sistema
manual,
mecânico
ou
eletrônico, conforme instruções a
serem expedidas pelo Ministério da
Economia.
(C) Não é vedado ao empregador efetuar
anotações desabonadoras à conduta
do empregado em sua Carteira de
Trabalho e Previdência Social, desde
que possam ser comprovadas.
(D) Em todas as atividades será obrigatório
para o empregador o registro dos
respectivos trabalhadores, podendo ser
adotados livros, fichas ou sistema
eletrônico, conforme instruções a
serem expedidas pelo Ministério do
Trabalho.
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14. A duração normal do trabalho, para os
empregados em qualquer atividade privada,
não excederá de ___________ horas
diárias, desde que não seja fixado
expressamente outro limite. Não serão
descontadas nem computadas como
jornada extraordinária as variações de
horário no registro de ponto não
excedentes
de
_________
minutos,
observado o limite máximo de _________
minutos diários.
Assinale a alternativa que preenche correta
e respectivamente as lacunas acima.
(A)
(B)
(C)
(D)

6 (seis) / dez / quinze
8 (oito) / cinco / dez
10 (dez) / cinco / dez
8 (oito) / dez / quinze

15. Em conformidade com o § 3º do artigo 61
da CLT, sempre que ocorrer interrupção do
trabalho, resultante de causas acidentais,
ou de força maior, que determinem a
impossibilidade de sua realização, a
duração do trabalho poderá ser prorrogada
pelo tempo necessário até o máximo de 2
(duas) horas, durante o número de dias
indispensáveis à recuperação do tempo
perdido, desde que não exceda de
(A) 10 (dez) horas diárias, em período não
superior a 30 (trinta) dias por ano,
sujeita essa recuperação à prévia
autorização da autoridade competente.
(B) 10 (dez) horas diárias, em período não
superior a 45 (quarenta e cinco) dias
por ano, sujeita essa recuperação à
prévia autorização da autoridade
competente.
(C) 12 (doze) horas diárias, em período
não superior a 30 (trinta) dias por ano,
sujeita essa recuperação à prévia
autorização da autoridade competente.
(D) 12 (doze) horas diárias, em período
não superior a 45 (quarenta e cinco)
dias por ano, sujeita essa recuperação
à prévia autorização da autoridade
competente.

16. Sobre a gratificação natalina, analise as
proposições abaixo.
I.

A gratificação salarial instituída pela Lei
número 4.090, de 13 de julho de 1962,
será paga pelo empregador até o dia
20 de dezembro de cada ano,
compensada a importância que, a título
de adiantamento, o empregado houver
recebido na forma do artigo seguinte.
II. A gratificação corresponderá a 1/12
(um doze avos) da remuneração devida
em dezembro, por mês de serviço, do
ano correspondente, sendo que a
fração igual ou superior a 15 (quinze)
dias de trabalho será havida como mês
integral.
III. O empregador estará obrigado a pagar
o adiantamento no mesmo mês a todos
os seus empregados.
É correto o que se apresenta em
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

17. Toda propriedade rural, que mantenha a
seu serviço ou trabalhando em seus limites
mais de _____________ famílias de
trabalhadores de qualquer natureza, é
obrigada a possuir e conservar em
funcionamento
escola
primária,
inteiramente gratuita, para os filhos destes,
com tantas classes quantos sejam os filhos
destes, com tantas classes quantos sejam
os grupos de quarenta crianças em idade
escolar.
Assinale a alternativa que
corretamente a lacuna acima.
(A)
(B)
(C)
(D)

preenche

vinte
trinta
quarenta
cinquenta
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18. A conta vinculada do trabalhador no FGTS
poderá ser movimentada para o pagamento
de parte das prestações decorrentes de
financiamento habitacional concedido no
âmbito do Sistema Financeiro da Habitação
(SFH), desde que
I.

o mutuário conte com o mínimo de 5
(cinco) anos de trabalho sob o regime
do FGTS, na mesma empresa ou em
empresas diferentes.
II. o valor bloqueado seja utilizado, no
mínimo, durante o prazo de 12 (doze)
meses.
III. o valor do abatimento atinja, no
máximo, 80 (oitenta) por cento do
montante da prestação.
É correto o que se apresenta em
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

20. No que se refere ao aviso prévio, é correto
afirmar que
(A) a falta do aviso prévio por parte do
empregador não dá ao empregado o
direito aos salários correspondentes ao
prazo do aviso.
(B) a falta de aviso prévio por parte do
empregado não dá ao empregador o
direito de descontar os salários
correspondentes ao prazo respectivo.
(C) o horário normal de trabalho do
empregado, durante o prazo do aviso,
e se a rescisão tiver sido promovida
pelo empregador, será reduzido de 2
(duas) horas diárias, sem prejuízo do
salário integral.
(D) o valor das horas extraordinárias
habituais não integra o aviso prévio
indenizado.
Boa prova!

19. O titular de contas vinculadas do FGTS
estará sujeito a somente uma das seguintes
sistemáticas de saque: saque-rescisão ou
saque-aniversário. Sobre este último, é
correto afirmar que
(A) a primeira opção pela sistemática de
saque-aniversário poderá ser feita a
qualquer tempo e terá efeitos
imediatos.
(B) o valor do saque será determinado pela
aplicação, à soma somente do saldo da
última conta vinculada do titular,
apurados na data do débito, da alíquota
correspondente.
(C) o valor do saque será determinado pelo
valor do salário-base atual do
empregado.
(D) na hipótese de o titular possuir mais de
uma conta vinculada, o saque será feito
das contas vinculadas relativas a
contratos de trabalho extintos, iniciado
pela conta que tiver o maior saldo.
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