
 

Tribunal Regional do Trabalho 

2ª Região/São Paulo - TRT 2 
 

Analista Judiciário e Técnico Judiciário 
(Comum a Todos) 

 

 

 

Língua Portuguesa 
Interpretação de texto.  ....................................................................................................................................................... 1 
Argumentação.  ..................................................................................................................................................................... 2 
Pressupostos e subentendidos.  ......................................................................................................................................... 4 
Níveis de linguagem.  ........................................................................................................................................................... 5 
Articulação do texto: coesão e coerência.  ....................................................................................................................... 7 
Termos da oração. Processos de coordenação e subordinação.  .............................................................................. 11 
Discurso direto e indireto.  .............................................................................................................................................. 21 
Tempos, modos e vozes verbais. Classes de palavras.  ............................................................................................... 22 
Flexão nominal e verbal.  ................................................................................................................................................. 49 
Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal.  ................................................................................... 54 
Ocorrência da Crase.  ........................................................................................................................................................ 60 
Ortografia e acentuação.  ................................................................................................................................................. 62 
Pontuação.  ......................................................................................................................................................................... 68 
Equivalência e transformação de estruturas.  .............................................................................................................. 69 
Redação.  ............................................................................................................................................................................. 70 
 
 

Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático 
Números inteiros e racionais: operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação)  .................... 1 
Expressões numéricas  ........................................................................................................................................................ 5 
Múltiplos e divisores de números naturais  .................................................................................................................... 6 
Problemas  ............................................................................................................................................................................. 8 
Frações e operações com frações  ..................................................................................................................................... 9 
Números e grandezas proporcionais: razões e proporções  ..................................................................................... 12 
Divisão em partes proporcionais ................................................................................................................................... 14 
Regra de três  ..................................................................................................................................................................... 16 
Porcentagem e problemas  .............................................................................................................................................. 20 
Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas 
informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas 
relações  .............................................................................................................................................................................. 21 
Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio verbal  ............................................ 45 
Raciocínio matemático  .................................................................................................................................................... 45 
Raciocínio sequencial  ...................................................................................................................................................... 48 
Orientação espacial e temporal  ..................................................................................................................................... 59 
Formação de conceitos  .................................................................................................................................................... 60 
Discriminação de elementos  .......................................................................................................................................... 60 
Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a 
conclusões determinadas ................................................................................................................................................ 60 
 
 
 



Noções de Informática 
Noções de sistema operacional (ambientes Linux e Windows 7, 8 e 10).  ................................................................. 1 
Edição de textos, planilhas e apresentações (ambientes Microsoft Office 2010, 2013 e LibreOffice 5 ou 
superior).  ........................................................................................................................................................................... 36 
Redes de computadores: Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e Intranet; 
Programas de navegação (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome);  ........................... 129 
Programas de correio eletrônico (Microsoft Outlook e Mozilla Thunderbird);  .................................................. 165 
Sítios de busca e pesquisa na Internet;  ...................................................................................................................... 173 
Grupos de discussão;  ..................................................................................................................................................... 177 
Redes sociais;  .................................................................................................................................................................. 178 
Computação na nuvem (cloud computing).  ............................................................................................................... 181 
Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas.  ..................... 186 
Segurança da informação: Procedimentos de segurança; Noções de vírus, worms e outras pragas virtuais; 
Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, anti-spyware etc.);  ..................................................................... 194 
Procedimentos de backup;  ........................................................................................................................................... 199 
Armazenamento de dados na nuvem (cloud storage).  ............................................................................................ 200 
 
 

Noções sobre Direitos das Pessoas com Deficiência 
Inclusão, direitos e garantias legais e constitucionais das pessoas com deficiência (Lei nº 13.146/2015; Lei nº 
11.126/2005 e Constituição Federal).  ............................................................................................................................. 1  
Normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou 
com mobilidade reduzida (Lei nº 10.098/2000 e Decreto 5.296/2004).  .............................................................. 21 
Prioridade de atendimento às pessoas portadoras de deficiência (Lei nº 10.048/2000 e Decreto 5.296/2004). 
 .............................................................................................................................................................................................. 34  
Direitos no sistema de transporte coletivo (Lei nº 8.899/1994 e Decreto 3.691/2000).  ................................... 35 
Símbolo de identificação de pessoas portadoras de deficiência auditiva (Lei nº 8.160/1991).  ........................ 36 
Normas de apoio às pessoas portadoras de deficiência e sua integração social (Lei nº 7.853/1989 e Decreto 
3.298/1999).  ..................................................................................................................................................................... 36 
 
 

Legislação e Ética no Serviço Público 
Ética e moral. ................................................................................................................................................. 1 

Ética, princípios e valores.............................................................................................................................. 3 
Ética e democracia: exercício da cidadania. ................................................................................................. 5 
Ética e função pública. .................................................................................................................................. 6 
Lei nº 8.112/1990 e alterações posteriores: Provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição; 
Direitos e vantagens; Regime disciplinar: deveres, proibições, acumulação, responsabilidades, 
penalidades, processo administrativo disciplinar. ......................................................................................... 7 
Lei nº 8.429/1992 e alterações posteriores: disposições gerais, atos de improbidade administrativa.26 

 
 


