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SEGUNDA ETAPA – PROVA ESCRITA DISCURSIVA 
 
 
01. Direito Individual do Trabalho. Um trabalhador concursado, submetido ao regime 
celetista, com quatro anos de exercício de atividade funcional em Conselho Regional,  
pode ser dispensado sem motivação? Possui ele algum tipo de garantia de emprego? 
Disserte. 
 
02. Direito Coletivo do Trabalho. Uma Convenção Coletiva de Trabalho, celebrada 
pela Federação dos Trabalhadores Metalúrgicos do Estado do Acre, ajustou, com a 
correspondente Federação representativa da categoria econômica, aumento salarial de 
12% para todos os trabalhadores a partir de 1º de dezembro de 2010. O Sindicato dos 
Metalúrgicos de uma das cidades do Estado do Acre firmou acordo coletivo com uma 
empresa metalúrgica ajustando um aumento salário de 5% a partir de 1º de dezembro de 
2010. Disserte sobre a possibilidade da coexistência destes instrumentos coletivos, 
destacando qual deles se aplicará aos trabalhadores metalúrgicos representados pelo 
Sindicato que firmou o Acordo Coletivo e por quais razões. 
 
03. Direito Processual do Trabalho. As lacunas ontológicas do direito processual do 
trabalho podem ser supridas na forma do art. 769 da CLT? Disserte. 
 
04. Direito Processual Civil. Explique a natureza dialética da lide. 
 
05. Direito Constitucional. Quais os direitos de acesso à Justiça de que goza o 
trabalhador estrangeiro em situação ilegal no Brasil? 
 
06. Direito Internacional e Comunitário. Explique como funciona um acordo de 
cooperação e assistência jurisdicional em matéria trabalhista. 
 
07. Direito Civil. Considerando a sistemática do Código Civil de 2002, há lugar para os 
danos punitivos (punitive damages) no direito privado nacional? Justifique. 
 
08. Direito Empresarial. A celebração de contrato de faturização pode ensejar a 
responsabilização subsidiária decorrente das relações triangulares de trabalho? 
 
09. Direito da Criança e do Adolescente. Considerando as normas constitucionais e 
infraconstitucionais, pode-se falar do direito subjetivo da criança e do adolescente ao 
não-trabalho e do direito subjetivo ao trabalho? Haveria compatibilidade entre eles? 
 
10. Noções Gerais de Direito e Formação Humanística (Teoria do Direito). As leis 
abolitivas podem ser aplicadas retroativamente? Justifique. 
 
 


