
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRT-MT 

Tribunal Regional do Trabalho 

do Estado do Mato Grosso 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 



 

ORIENTAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO  

 

Olá, estudante!  

 

O Aprova Concursos preparou um material exclusivo para você organizar as revisões ao longo da sua preparação. As revisões 

são fundamentais para retenção do conhecimento. Como há vários assuntos para serem estudados, é preciso organização quanto ao 

conteúdo que já foi revisado e o que ainda precisa ser revisto. A tabela que elaboramos pode ser usada para garantir o controle das 

revisões.     

 

Vamos explicar como ela funciona. 

 

REVISÕES  

• Quando ocorrerão as revisões? 

• A primeira revisão ocorrerá até 24 horas depois do dia que a aula foi assistida.  

• A segunda, 7 dias após a visualização da videoaula.  

• A terceira, 30 dias após, a visualização da videoaula. 

 

 

PRIMEIRA REVISÃO 1 24 HORAS 

SEGUNDA REVISÃO 2 7 DIAS 

TERCEIRA REVISÃO 3 30 DIAS 



 

 

 

 

Aqui colocamos um exemplo de como a tabela fica quando preenchida com as datas em que as revisões foram feitas.   

Se a videoaula foi assistida em 06/08, as revisões ficariam da seguinte forma:  

 

MATEMÁTICA REVISÕES 

1 - 24h 2 - 7 dias 3 - 30 dias 

Porcentagem 07/08 13/08 05/09 

 

Depois de realizar a revisão, marque um “X” no quadro.  

 

MATEMÁTICA REVISÕES 

1 - 24h 2 - 7 dias 3 - 30 dias 

Porcentagem 07/08 13/08 05/09 

 

Logo após a visualização da videoaula, para evitar esquecimento, anote as datas das revisões na tabela. 



 

 

 

 

QUESTÕES 

 

FIXAÇÃO DE CONHECIMENTO 

É importante a resolução de questões logo após a visualização da aula.   

 

NÚMERO DE QUESTÕES 

Resolva, no mínimo, 10 questões para cada assunto.   

 

 

QUESTÕES DA BANCA QUE ORGANIZA O CONCURSO 

Cada banca tem características próprias. Utilize o site de questões do Aprova 

para filtrar questões da instituição que organiza o seu concurso (clique 

https://www.aprovaconcursos.com.br/questoes-de-concurso/


 

aqui). Caso não exista um edital em aberto no momento dos seus estudos, utilize 

como referência a banca que realizou o último concurso.  

 

 

ANOTE O PERCENTUAL DE ACERTO NA TABELA  

Assim que realizar as questões, anote o percentual de acerto na tabela. Sempre 

há itens que apresentam maior dificuldade de aprendizagem. O baixo percentual 

apontará quais são esses assuntos. Veja o exemplo: 

 

 

QUESTÕES 

TOTAL ACERTEI % 

20 14 70% 

 

 

 

 

 

https://www.aprovaconcursos.com.br/questoes-de-concurso/


 

 

LÍNGUA PORTUGUESA QUESTÕES REVISÕES 

TOTAL ACERTEI % 1ª - 24 h 2ª - 7 

dias 

3ª - 30 

dias 

Domínio da ortografia oficial.        

Emprego da acentuação gráfica.        

Emprego dos sinais de pontuação.       

Emprego do sinal indicativo de crase.        

Flexão nominal e verbal.        

Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação.       

Domínio dos mecanismos de coesão e coerência textual.        

Emprego de tempos e modos verbais.        

Vozes do verbo.       

Concordância nominal e verbal.        

Regência nominal e verbal.        

Morfossintaxe.       

Redação oficial (confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas).        

Intelecção e interpretação de textos de gêneros variados.        



 

Reconhecimento de tipos e gêneros textuais.        

Figuras de linguagem.        

Discurso direto, indireto e indireto livre.        

Adequação da linguagem ao tipo de documento.       

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÕES REVISÕES 

TOTAL ACERTEI % 1ª - 24 h 2ª - 7 

dias 

3ª - 30 

dias 

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.  

      

Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio verbal, 
raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação 
de conceitos, discriminação de elementos. 

      

Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de 
forma válida, a conclusões determinadas.  

      

NOÇÕES DE ESTATÍSTICAS QUESTÕES REVISÕES 

TOTAL ACERTEI % 1ª - 24 h 2ª - 7 

dias 

3ª - 30 

dias 

Medidas de tendência central (moda, mediana, média aritmética simples e ponderada) 
e de dispersão (desvio médio, amplitude, variância, desvio padrão); 

      



 

Leitura e interpretação de gráficos (histogramas, setores, infográficos) e tabelas.       

LEGISLAÇÃO QUESTÕES REVISÕES 

TOTAL ACERTEI % 1ª - 24 h 2ª - 7 

dias 

3ª - 30 

dias 

Lei nº 8.112/1990 e alterações:        

Do Provimento, Da Vacância.        

Das Férias.        

Do Regime Disciplinar: Dos Deveres, Das Proibições, Da Acumulação, Das 
Responsabilidades e Das Penalidades.  

      

Acesso a Informações (Lei nº 12.527/2011).       

Proteção de dados pessoais (LGPD - Lei nº 13.709/2018).        

Atos normativos do TRT da 23ª Região:        

Regimento Interno (atualizado até a Resolução Administrativa n. 88, de 02 de setembro 
de 2021), Consolidação Normativa dos Provimentos da Corregedoria (Aprovada pela RA 
n. 170/2010, Disponibilizada na edição n. 598 do Diário Eletrônico da Justiça do 
Trabalho – Caderno Jurídico do TRT – 23ª Região de 04.11.2010, às páginas 19 e 21, e 
publicada em 05.11.2010, conforme art. 4º, § 3º, da Lei n. 11.419/2006),  Plano 
Estratégico 2021-2026 (Aprovada pela Resolução Administrativa n. 60/2021 e 
considerada a 1ª Revisão Técnica), Política de Governança (Resolução Administrativa n. 
10/2019, com as alterações promovidas pela RA n. 51/2022), Política de Gestão de 
Pessoas (Resolução Administrativa n. 171/2019), Política de Segurança da Informação 
(Resolução Administrativa n. 177/2019), Política de Governança das Contratações 
(Resolução n. 115/2021) e Estatuto da Conduta Ética dos Servidores (Resolução 
Administrativa n. 299/2017. 

      



 

 


