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CAPÍTULO  01 

Exercícios de Direito do Trabalho 
Fontes e Princípios de Direito do 
Trabalho
01. (FCC) Maria, estudante de direito, está discutindo 

com o seu colega de classe, Denis, a respeito das 
Fontes do Direito do Trabalho. Para sanar a dis-
cussão, indagaram ao professor da turma sobre 
as fontes autônomas e heterônomas. O profes-
sor respondeu que as Convenções Coletivas de 
Trabalho, as Sentenças Normativas e os Acordos 
Coletivos são fontes:

a) Autônomas.
b) Heterônomas, autônomas e heterônomas, res-

pectivamente.
c) Autônomas, autônomas e heterônomas, respec-

tivamente.
d) Autônomas, heterônomas e autônomas, respec-

tivamente.
e) Heterônomas.

02. (FCC) São fontes heterônomas do Direito do 
Trabalho, dentre outras:

a) As Convenções Internacionais e as Convenções 
Coletivas de Trabalho.

b) O Contrato Coletivo de Trabalho e os Acordos Co-
letivos.

c) As Convenções Coletivas de Trabalho e os Acordos 
Coletivos.

d) Os Tratados, as Convenções Internacionais e a 
Constituição Federal.

e) A Constituição Federal e os Usos e Costumes.
03. (FCC) Com relação às fontes de Direito do 

Trabalho, é certo que:
a) O direito comum não será fonte subsidiária do 

direito do trabalho, em razão da incompatibilida-
de com os princípios fundamentais deste.

b) Os usos e costumes são uma importante fonte do 
Direito do Trabalho sendo que, muitas vezes, da 
sua reiterada aplicação pela sociedade, é que se 
origina a normal legal.

c) É defeso, como regra, as autoridades administra-
tivas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposi-
ções legais ou contratuais, decidirem, conforme o 
caso, por equidade.

d) É defeso, como regra, as autoridades administra-
tivas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposi-
ções legais ou contratuais, decidirem, conforme o 
caso, por analogia.

e) O interesse de classe ou particular deve pre-
valecer sobre o interesse público, em razão da 
natureza humanitária inerente da relação própria 
de emprego.

04. (FCC) Com relação às Fontes do Direito do 
Trabalho, considere: 

I. A Lei Ordinária que prevê disposições a respeito 
do 13º salário é uma fonte material autônoma. 

II. As fontes heterônimas decorrem do exercício da 
autonomia privada, ou seja, sujeitos distintos do 
Estado possuem a faculdade de editar. 

III. O contrato individual de emprego é uma fonte 
autônoma. 

IV. A Convenção Coletiva de Trabalho é uma fonte 
autônoma.

Está correto o que se afirma APENAS em:
a) III e IV.
b) I, II e III.
c) I, II e IV.
d) I e III.
e) II e IV.

05. (VUNESP) São fontes autônomas do Direito do 
Trabalho:

a) Sentença normativa e convenção da OIT.
b) Acordo coletivo e contrato de trabalho.
c) Convenção coletiva de trabalho e medida provi-

sória.
d) Lei complementar e convenção coletiva de 

trabalho.
e) Súmulas de jurisprudência e convenção coletiva 

de trabalho.
06. (FCC ) Considere: 

I. Lei ordinária. 
II. Medida provisória. 
III. Sentenças normativas. 
IV. Convenção Coletiva de Trabalho. 
V. Acordo Coletivo de Trabalho. 

São Fontes de origem estatal as indicadas APENAS em:
a) I, II e V.
b) I e II.
c) I, II, IV e V.
d) I, II e III.
e) IV e V.

07. (FCC) Considere as seguintes afirmações:
I. É nula a renúncia que obste a aplicação de norma 

cogente.
II. Em virtude dos princípios que informam o Direito 

do Trabalho, a renúncia e a transação devem 
ser tidas como exceção, não sendo admitida a 
renúncia tacitamente manifestada nem interpre-
tação extensiva do ato pelo qual o trabalhador se 
despoja de direitos que lhe são assegurados. 

III. Considera-se trabalho em regime de tempo 
parcial aquele que não exceda a 25 horas 
semanais, autorizada a realização de, no máximo, 
1 (uma) hora extra diária. 

IV. O seguro de vida e a assistência médica e hospita-
lar fornecidos pelo empregador são considerados 
salário “in natura”.

É verdadeiro o que se afirma somente em:
a) I e II.
b) I e IV.
c) II e III.
d) I, III e IV.
e) II, III e IV.
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08. (FCC) O princípio que faz prevalecer a restrição à 
autonomia da vontade no contrato trabalhista, 
em contraponto à diretriz civil de soberania das 
partes no ajuste das condições contratuais, é, es-
pecificamente, o princípio:

a) Da condição mais benéfica.
b) Da imperatividade das normas trabalhistas.
c) Da primazia da realidade sobre a forma.
d) Da continuidade da relação de emprego.
e) Do in dubio pro operatio.

09. (PGT) Assinale a alternativa incorreta:
a) Dentre os mais importantes princípios especiais 

do Direito Individual do Trabalho indicados pela 
doutrina, incluem-se o princípio da proteção, o 
princípio da irrenunciabilidade dos direitos traba-
lhistas e o princípio da norma mais favorável.

b) O princípio da primazia da realidade sobre a forma 
autoriza a descaracterização de um contrato de 
prestação civil de serviços, desde que despon-
tem, ao longo de sua execução, todos os elemen-
tos fático-jurídicos da relação de emprego.

c) De acordo com a jurisprudência consolidada do 
Tribunal Superior do Trabalho, o ônus de provar 
o término do contrato de trabalho, quando 
negados a prestação de serviço e o despedimen-
to, é do empregador, pois o princípio da continui-
dade da relação de emprego constitui presunção 
favorável ao empregado.

d) O princípio da razoabilidade segundo o qual 
as condutas humanas devem ser avaliadas de 
acordo com um critério associativo de verossimi-
lhança, sensatez e ponderação, não tem aplica-
ção no Direito Coletivo do Trabalho.

10. (FCC) Acerca dos princípios que informam o 
Direito do Trabalho, pode-se afirmar que:

a) O empregador pode reduzir o salário de seus em-
pregados, desde que 75% deles concordem com 
tal redução, independentemente de negociação 
com a entidade sindical da categoria.

b) A irredutibilidade do salário é um princípio 
absoluto.

c) É lícita a redução dos salários dos empregados da 
empresa, desde que disposta em Convenção ou 
Acordo Coletivo.

d) O empregador pode, livremente, em qualquer 
hipótese, reduzir o salário do empregado.

e) O empregador pode reduzir o salário do empre-
gado, se este firmar por escrito sua concordância.

Marilda foi contratada através de empresa inter-
posta para trabalhar como bancária em determinado 
banco. Ela trabalhou nessas condições por cinco anos. 
Após ser dispensada, Marilda moveu uma Reclamação 
Trabalhista para reconhecimento de vínculo direta-
mente com o banco, com fundamento na Súmula 331 
do TST. Em sua defesa, o banco nega o vínculo empre-
gatício, pois a relação havida com a autora era regulada 
através de contrato de prestação de serviços especiali-
zados e, portanto, ela estaria submetida a tal contrato. 
Na sentença, o juiz reconheceu o vínculo empregatício 
da autora com o banco. 
11. (CESGRANRIO) Considerando-se a situação 

descrita, qual dos princípios do Direito do 
Trabalho rechaça a tese sustentada pelo banco?

a) Princípio da condição mais benéfica.
b) Princípio da norma mais favorável.

c) Princípio da continuidade da relação de emprego.
d) Princípio da primazia da realidade sobre a forma.
e) Princípio da indisponibilidade dos direitos traba-

lhistas.
12. (FCC) O Regulamento da empresa “BOA” revogou 

vantagens deferidas a trabalhadores em Regula-
mento anterior. Neste caso, segundo a Súmula 
51 do TST, “as cláusulas regulamentares, que 
revoguem ou alterem vantagens deferidas ante-
riormente, só atingirão os trabalhadores admi-
tidos após a revogação ou alteração do regula-
mento”. Em matéria de Direito do Trabalho, esta 
Súmula trata, especificamente, do Princípio da :

a) Razoabilidade.
b) Indisponibilidade dos Direitos Trabalhistas.
c) Imperatividade das Normas Trabalhistas.
d) Dignidade da Pessoa Humana.
e) Condição mais benéfica.

13. (FCC) O Juiz do Trabalho pode privilegiar a situação 
de fato que ocorre na prática, devidamente com-
provada, em detrimento dos documentos ou do 
rótulo conferido à relação de direito material. 
Tal assertiva, no Direito do Trabalho, refere-se ao 
princípio da:

a) Irrenunciabilidade.
b) Intangibilidade salarial.
c) Continuidade.
d) Primazia da realidade.
e) Proteção.

14. (FCC) O princípio que possui como propósito 
tentar corrigir desigualdades, criando uma supe-
rioridade jurídica em favor do empregado diante 
da sua condição de hipossuficiente é especifica-
mente o princípio da

a) Dignidade da pessoa humana.
b) Condição mais benéfica.
c) Primazia da realidade.
d) Proteção.
e) Boa-fé.

Acerca dos princípios que regem o direito do trabalho, 
julgue o próximo item.
15. (CESPE) Os contratos por prazo determinado, 

bem como o contrato de trabalho temporário, 
são exceções ao princípio da continuidade da 
relação de emprego.

Certo (   )                Errado (   )
Acerca do direito do trabalho, julgue os itens a seguir.
16. (CESPE) Pelo princípio da continuidade da relação 

de emprego, os fatos ordinários são presumidos, 
em detrimento dos fatos extraordinários, que 
precisam ser provados. Assim, o ônus de provar o 
vínculo empregatício e o despedimento é do em-
pregado, porque se trata de fatos constitutivos do 
seu direito.

Certo (   )                Errado (   )
17. (FCC) De acordo com o artigo 10 da Consolida-

ção das Leis do Trabalho, “qualquer alteração 
na estrutura jurídica da empresa não afetará os 
direitos adquiridos por seus empregados”. Enten-
de-se por direito adquirido aquele que:

a) O beneficiário ainda não reuniu todas as condições 
para adquirir o direito, mas faz parte do seu patri-
mônio econômico, aguardando a implementação 
apenas de uma determinada condição econômica.
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b) Entrou no patrimônio econômico de uma pessoa, 

por ter implementado todos os requisitos para este 
fim, podendo ser exercido a qualquer momento.

c) Entrou no patrimônio econômico de uma 
pessoa, por ter implementado todos os requisi-
tos para este fim, mas não pode ser exercido no 
momento da demissão.

d) O beneficiário ainda não reuniu todas as condi-
ções para adquirir o direito, mas faz parte do seu 
patrimônio jurídico, aguardando a implementa-
ção apenas de uma determinada condição legal.

e) Entrou no patrimônio jurídico de uma pessoa, por 
ter implementado todos os requisitos para este 
fim, podendo ser exercido a qualquer momento.

18. (CESPE) A respeito dos princípios constitucionais 
do trabalho, assinale a opção correta.

a) Segundo a jurisprudência do STF, a aposenta-
doria espontânea implica, por si só, extinção do 
contrato de trabalho.

b) Não viola os princípios constitucionais da liberda-
de de associação e da liberdade sindical a norma 
legal que condiciona o recebimento do benefício 
do seguro-desemprego à filiação do interessado 
a uma colônia de pescadores de sua região, uma 
vez que essa exigência evita fraudes e otimiza o 
pagamento do referido benefício.

c) O STF fixou jurisprudência no sentido de que a 
legislação superveniente que altera a política 
salarial fixada em norma coletiva de trabalho 
viola o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e 
a coisa julgada.

d) Compete privativamente à União legislar sobre 
direito do trabalho, não sendo obrigatório uti-
lizar-se de lei complementar para disciplinar 
a matéria, que somente é exigida, conforme 
previsão da CF, para regrar a dispensa imotivada.

e) O STF firmou entendimento no sentido de que 
há ofensa à CF no estabelecimento de um limite 
máximo de 150 salários mínimos, para além 
do qual os créditos decorrentes da relação de 
trabalho deixam de ser preferenciais, nas situa-
ções de falência da empresa, uma vez que há, na 
prática, verdadeira perda de direitos por parte 
dos trabalhadores.

Relação de Trabalho e Relação de 
Emprego
19. (FCC) Determinado órgão da administração 

pública fundacional do Município de Campinas, 
Estado de São Paulo, ofereceu estágio em área 
operacional específica. Neste caso, este órgão:

a) Não estará obrigado a contratar, em favor do esta-
giário, seguro contra acidentes pessoais em razão 
da natureza de pessoa jurídica de direito público.

b) Não poderá oferecer estágio, uma vez que se 
trata de um órgão público e não privado.

c) Poderá deixar de celebrar termo de compro-
misso com a instituição de ensino e o educando 
em razão da sua natureza de pessoa jurídica de 
direito público.

d) Indicará funcionário de seu quadro de pessoal, 
com formação ou experiência profissional na 
área de conhecimento desenvolvida no curso 
do estagiário, para orientar e supervisionar até 
quinze estagiários simultaneamente.

e) Deverá enviar à instituição de ensino responsável, 
com periodicidade mínima de seis meses, relatório 
de atividades, com vista obrigatória ao estagiário.

20. (CESPE) Para ser configurada a relação de emprego, 
faz-se necessário o preenchimento simultâneo dos 
requisitos: pessoa física, subordinação, não even-
tualidade, onerosidade e pessoalidade. A respeito 
desse tema, assinale a opção correta.

a) O trabalhador em domicílio equipara-se ao 
autônomo, uma vez que deixa de preencher o 
requisito subordinação, pertencente à configura-
ção do vínculo empregatício.

b) O autônomo e o eventual não são considerados 
empregados para o direito do trabalho, uma vez 
que, apesar de prestarem serviços de natureza 
contínua, não possuem a pessoalidade como ca-
racterizadora do vínculo de emprego.

c) O trabalhador avulso, aquele contratado com in-
tervenção obrigatória do sindicato ou do órgão 
gestor de mão de obra, equipara-se ao traba-
lhador com vínculo empregatício, configurando 
exceção, pois possui todos os direitos trabalhistas 
inerentes à relação de emprego.

d) O terceirizado é o trabalhador que presta serviço 
a uma empresa denominada cliente, possuin-
do subordinação direta na prestação do serviço, 
estando ausente, no entanto, a pessoalidade.

e) O trabalhador voluntário presta serviço de natureza 
contínua, mas deixa de preencher o requisito pes-
soalidade, pois poderá ser substituído a qualquer 
momento por outra pessoa, sem rescisão.

21. (FCC) Jair trabalha como estivador no Porto de 
Santos; Patrícia foi contratada para trabalhar 
em uma loja de shopping na época do Natal, 
pois nessa época há excesso extraordinário 
de serviços; e Ana presta serviços de natureza 
contínua e de finalidade não lucrativa na residên-
cia de Lúcia. É correto afirmar que Jair é:

a) Empregado temporário, Patrícia é trabalhadora 
temporária e Ana é trabalhadora doméstica.

b) Trabalhador avulso, Patrícia é empregada avulsa 
e Ana é trabalhadora temporária.

c) Trabalhador temporário, Patrícia é trabalhadora 
avulsa e Ana é empregada doméstica.

d) Empregado doméstico, Patrícia é trabalhadora 
avulsa e Ana é trabalhadora temporária.

e) Trabalhador avulso, Patrícia é trabalhadora tem-
porária e Ana é empregada doméstica.

22. (ESAF) A propósito dos sujeitos da relação de 
emprego, assinale a opção correta.

a) O trabalhador que se filia por livre e espontânea 
vontade a uma cooperativa de mão de obra não 
pode ser considerado empregado, ainda que 
preste serviços pessoais com habitualidade, one-
rosidade e subordinação jurídica a um mesmo 
tomador de seus serviços.

b) O trabalhador contratado por uma clínica médica 
para a execução de serviços certos e específicos 
de marcenaria e que conta com o auxílio de até 
dois outros trabalhadores, por ele próprio remu-
nerados, deve ser considerado empregado.

c) O tomador de serviços terceirizados, quando 
prestados com pessoalidade e subordinação 
jurídica, deve ser considerado empregador sub-
sidiário dos trabalhadores, sendo responsável, 
nessa condição, por eventuais débitos trabalhis-
tas inadimplidos pelo empregador principal.
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d) O trabalhador que presta serviços voluntários a 
determinada instituição de beneficência, rece-
bendo auxílio financeiro mensal, em nenhuma 
hipótese poderá ser considerado empregado.

e) O corretor de seguros que presta serviços 
pessoais, com habitualidade, subordinação 
jurídica e onerosidade, deve ser considerado em-
pregado, ainda que tenha firmado contrato reve-
lando a condição de autônomo.

23. (CESPE) Os requisitos necessários à caracteriza-
ção do vínculo de emprego abrangem

a) O nerosidade, exclusividade, subordinação 
jurídica e alteridade.

b) Eventualidade, pessoalidade, onerosidade e su-
bordinação jurídica.

c) Subordinação, não eventualidade, onerosidade e 
pessoalidade.

d) Dependência econômica, continuidade, subordi-
nação e alteridade.

24. (ESAF) Assinale a opção correta.
a) Constituem requisitos para a caracterização da 

relação de emprego a pessoalidade e a exclusivi-
dade na prestação dos serviços.

b) O afastamento do empregado nos dias em que 
estiver comprovadamente realizando provas 
de exame vestibular para ingresso em estabe-
lecimento de ensino superior ou quando tiver 
que comparecer em juízo gera a interrupção do 
contrato de trabalho.

c) A partir do afastamento do serviço para tratamen-
to de saúde, em face de doença ou de acidente, 
independentemente de guardar relação de cau-
salidade com os serviços prestados, o empregado 
tem o respectivo contrato de trabalho suspenso.

d) A subordinação que define e caracteriza a exis-
tência da relação de emprego é a econômica, 
fundada no reconhecimento jurídico-institucio-
nal da hipossuficiência material do trabalhador.

e) A suspensão do empregado por prazo superior a 
30 dias consecutivos, fundamentada em punição 
disciplinar, não prejudica a fluência do contrato 
de trabalho.

25. (FCC) O professor que ministrou dois períodos de 
trinta dias cada um, para determinado estabele-
cimento de ensino, em abril e novembro de de-
terminado ano, para substituir outros trabalha-
dores em licença médica foi:

a) Empregado da escola, em caráter eventual.
b) Empregado da escola, como servidor estatutário.
c) Empregado da escola, na modalidade de contrato 

temporário.
d) Trabalhador avulso, mesmo sem a intermediação 

do sindicato ou do órgão gestor de mão de obra.
e) Trabalhador cooperado, porque ajudou a 

empresa num momento de necessidade.
26. (VUNESP) Sobre as expressões “relação de 

trabalho” e “relação de emprego”, assinale a al-
ternativa correta.

a) A relação de trabalho é gênero do qual a relação 
de emprego é espécie. Além da relação de 
emprego, são também formas de relação de 
trabalho o trabalho autônomo, o eventual, o 
avulso, o estágio, entre outros.

b) Relação de trabalho sempre foi utilizada como 
sinônimo de relação de emprego, presumindo a 
ocorrência de trabalho pessoal, subordinado, sob 
dependência econômica e habitual.

c) Pode haver relação de trabalho entre pessoas ju-
rídicas, embora jamais seja possível uma relação 
de emprego entre pessoas jurídicas, dada a im-
prescindibilidade de existência de pessoalidade 
na relação de emprego.

d) A relação de emprego não admite sazonalidade, 
pois pressupõe continuidade, característica que 
se eleva, inclusive, à condição de princípio do 
Direito do Trabalho.

27. (FCC) A reversão, ou seja, o retorno do emprega-
do que ocupava cargo de confiança ao cargo de 
origem, é:

a) Vedada pela Consolidação das Leis do Trabalho, 
fazendo jus o empregado a uma indenização de 
seis salários contratados com os acréscimos legais.

b) Vedada pela Consolidação das Leis do Trabalho em 
razão do princípio da imutabilidade contratual.

c) Vedada pela Consolidação das Leis do Trabalho 
em razão do princípio da proteção.

d) Vedada pela Consolidação das Leis do Trabalho 
sujeitando o empregador a multa administrativa 
de cinco salários mínimos vigentes.

e) Permitida pela Consolidação das Leis do Trabalho.
28. (FCC) Mário, empregado da empresa TITO, será 

pai pela segunda vez. Porém, seu segundo filho 
nascerá da união estável que mantém com Joana. 
Neste caso, Mário:

a) Terá direito a licença paternidade, podendo não 
comparecer ao serviço pelo prazo de sete dias.

b) Não terá direito a licença paternidade uma vez 
que não é casado legalmente com Joana.

c) Terá direito a licença paternidade, podendo não 
comparecer ao serviço pelo prazo de três dias.

d) Não terá direito a licença paternidade uma vez 
que a licença paternidade só é devida no nasci-
mento do primeiro filho.

e) Terá direito a licença paternidade, podendo não 
comparecer ao serviço pelo prazo de cinco dias.

29. (FCC) Constitui direito dos trabalhadores urbanos 
e rurais, além de outros que visem à melhoria de 
sua condição social: 

I. Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo 
para os que percebem remuneração variável. 

II. Seguro-desemprego, em caso de desemprego vo-
luntário. 

III. Remuneração do serviço extraordinário, superior, 
no máximo, em trinta por cento à do normal. 

IV. Proteção do salário na forma da lei, constituindo 
crime a sua retenção culposa. 

V. Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em 
convenção ou acordo coletivo. 

É correto apenas o que consta em:
a) I, II e V.
b) III, IV e V.
c) II, III e IV.
d) I e III.
e) I e V.

Com base na Constituição Federal de 1988 e na Conso-
lidação das Leis do Trabalho (CLT), julgue o item a seguir 
acerca dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais.
30. (CESPE) O repouso semanal remunerado deve 

necessariamente recair em domingos, sendo fa-
cultado ao trabalhador, por razão de crença reli-
giosa, optar pela folga em sábados.

Certo (   )                Errado (   )


