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DIREITO DO TRABALHO 
 

Questão 1: FCC - JE TJAL/TJ AL/2015 

Assunto: Dos Direitos Fundamentais (ECA - arts. 7º ao 69) 

Como resultado do debate sobre a chamada "Lei da Palmada", com o escopo de 

ampliar a proteção do direito da criança e do adolescente de serem educados e 

cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante, 

passou o Estatuto da Criança e do Adolescente e/ou outras leis correlatas a 

 a) instituir a figura jurídica do refúgio protegido, oponível aos pais, por meio do 

qual um terceiro, com o qual a criança tenha vínculo de afetividade, fica 

autorizado a acolhê-la emergencialmente, até que a autoridade judicial decida seu 

destino. 

 b) tipificar como crime autônomo a conduta de submeter criança ou adolescente 

sob sua guarda ou vigilância a castigos físicos imoderados. 

 c) considerar a prática reiterada de violência física e psicológica contra a criança 

ou adolescente como fundamento autônomo para decretação da perda do poder 

familiar. 

 d) tornar inafiançável o crime de maus-tratos praticado por ascendente contra 

descendente menor de 18 anos. 

 e) sujeitar os pais que utilizarem castigo físico como forma de correção ou 

disciplina de filhos crianças ou adolescentes à medida de encaminhamento a 

tratamento psicológico ou psiquiátrico, a qual será aplicada pelo Conselho 

Tutelar. 

 

 

Questão 2: FCC - JT TRT15/TRT 15/2015 

Assunto: Dos Direitos Fundamentais (ECA - arts. 7º ao 69) 

Marcos, de 17 anos de idade, ajuizou ação trabalhista pleiteando a 

descaracterização de seu contrato de aprendizagem e o reconhecimento do 

vínculo trabalhista no período em que esteve contratado pela empresa MISEO 
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Indústria e Comércio, com o pagamento das verbas contratuais e rescisórias 

decorrentes. Afirmou que não desenvolvia atividade própria de aprendiz e que 

tinha jornada maior do que aquela estipulada em contrato e admitida ao aprendiz. 

Estudante do Ensino Médio, Marcos alegou que trabalhava oito horas diárias e 

que era submetido à aprendizagem teórica, além da atividade que já desenvolvia 

na área administrativa da empresa, o que estendia sua jornada. O juiz do processo, 

com fundamento legal, julgou 

 a) improcedente a reclamatória, pois a duração do trabalho do aprendiz poderá 

ser de até oito horas diárias para os aprendizes que já tiverem completa do o 

Ensino Fundamental, se nelas forem computadas as horas destinadas à 

aprendizagem teórica. 

 b) procedente a reclamatória, pois a jornada do aprendiz não pode, sob hipótese 

alguma, exceder seis horas diárias, salvo se para fins de compensação. 

 c) procedente a reclamatória, tendo em vista que a aprendizagem teórica não 

está prevista para vagas de aprendizes na área administrativa de empresas, 

havendo, portanto, a descaracterização do contrato de aprendizagem. 

 d) procedente a reclamatória, já que Marcos, estudante do nível médio, não 

poderia, em cumprimento às cláusulas de um contrato de aprendizagem, ser 

submetido à aprendizagem teórica, própria dos aprendizes que ainda cursam o 

ensino fundamental. 

 e) improcedente a reclamatória, já que Marcos concordou, ao assinar seu 

contrato, que em sua jornada diária poderia incidir a prorrogação de horas. 

 

 

Questão 3: FCC - JT TRT1/TRT 1/2016 

Assunto: Dos Direitos Fundamentais (ECA - arts. 7º ao 69) 

Sobre o trabalho da criança e do adolescente, é correto afirmar: 

 a)  É proibido para os menores de 16, salvo na condição de aprendizes. 

 b)  É proibido o trabalho noturno de menores de 16 anos, salvo na condição de 

aprendizes. 
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 c)  É proibido o trabalho de adolescentes em hospitais, salvo na condição de 

aprendizes de enfermagem. 

 d)  É proibido o trabalho de crianças em peças teatrais e atividades 

cinematográficas. 

 e)  É proibido o trabalho de adolescentes em atividades lúdicas. 

 

 

Questão 4: FCC - JT TRT1/TRT 1/2016 

Assunto: Dos Direitos Fundamentais (ECA - arts. 7º ao 69) 

É considerado tratamento cruel à criança ou adolescente, conforme disposição 

expressa do Estatuto da Criança e do Adolescente − ECA: 

 a)  ridicularização. 

 b)  castigo físico. 

 c)  admoestação. 

 d)  obtemperação. 

 e)  menoscabo. 

 

Questão 5: FCC - JT TRT1/TRT 1/2016 

Assunto: Dos Direitos Fundamentais (ECA - arts. 7º ao 69) 

A formação técnico-profissional do adolescente NÃO deverá obedecer a 

 a)  horário especial, de acordo com a atividade. 

 b)  peculiaridades do seu desenvolvimento pessoal. 

 c)  adequação ao mercado de trabalho. 

 d)  prevalência das atividades educativas sobre as produtivas. 

 e)  horário especial, estabelecido em lei. 

 

 

Questão 6: FCC - JE TJPI/TJ PI/2015 

Assunto: Dos Direitos Fundamentais (ECA - arts. 7º ao 69) 



 
 
 
 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

Tia já assumiu a criação de sobrinho há dois anos e pretende regularizar a 

situação, pedindo sua guarda judicial. É correto a firmar que, segundo previsto no 

Estatuto da Criança e do Adolescente − ECA, 

 a)  a concessão da guarda, como forma de colocação em família substituta, 

pressupõe ou a concordância dos pais ou a perda ou suspensão do poder familiar. 

 b)  caso reincida no descumprimento, doloso ou culposo, dos deveres decorrentes 

da guarda que lhe foi concedida, a tia estará sujeita ao pagamento de multa de até 

quarenta salários de referência a ser fixada pela autoridade judiciária. 

 c)  o deferimento da guarda à tia implicará, desde logo e nos mesmo autos, a 

fixação dos alimentos a serem pagos pelos genitores à criança, salvo prova de sua 

incapacidade contributiva. 

 d)  com a guarda, a tia terá direito de representar a criança em todos os atos 

jurídicos, bem como de se opor a terceiros, com exceção dos pais. 

 e)  o sobrinho assumirá, com a concessão da guarda, a condição de dependente e 

sucessor da tia para todos os fins e efeitos de direito. 

 

 

Questão 7: FCC - JE TJGO/TJ GO/2015 

Assunto: Da Política de Atendimento (ECA - arts. 86 ao 97) 

A função de membro do conselho nacional e dos conselhos estaduais e municipais 

dos direitos da criança e do adolescente é considerada 

 a) auxiliar da justiça da infância e da juventude. 

 b) serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral aos 

seus membros. 

 c) de interesse público relevante e será remunerada nos termos da lei. 

 d) serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral aos 

seus membros, após dois anos de efetivo exercício da função. 

 e) de interesse público relevante e não será remunerada. 
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Questão 8: FCC - JE TJSC/TJ SC/2015 

Assunto: Da Política de Atendimento (ECA - arts. 86 ao 97) 

Paulo tem 8 anos e João,16. Ambos são filhos de Natália, usuária problemática de 

álcool e drogas e que se encontra longe do lar há várias semanas. A paternidade 

não foi declarada. Eles não têm contato com outros parentes e, com o sumiço da 

mãe, permaneceram morando em sua residência, desacompanhados de outros 

adultos. Contam com a ajuda de uma vizinha para auxiliá-los. Nenhum dos dois 

está frequentando escola, mas João trabalha. Segundo as regras e princípios da 

legislação vigente, 

 a) caso sejam acolhidos, deve o respectivo serviço de acolhimento, elaborar 

imediatamente o Plano Individual de Atendimento, que deve prever, entre outras 

providências, a preservação do vínculo dos irmãos com a vizinha, a busca pela 

genitora e seu encaminhamento para tratamento, além da procura por familiares 

extensos. 

 b) caso a Justiça decrete a perda do poder familiar de Natália sobre os filhos, 

ainda que ela se recupere do quadro de dependência de drogas, eles não mais 

poderão voltar a viver em sua companhia. 

 c) conhecido o caso pelas autoridades de proteção, tanto João quanto Paulo 

devem ser obrigatoriamente encaminhados a serviços de acolhimento 

institucional, desde que, no caso de Paulo, haja expressa anuência à medida, 

colhida em audiência judicial na presença do Promotor de Justiça. 

 d) por se tratar de dois irmãos, com vínculo entre si, em nenhuma hipótese podem 

ser acolhidos em serviços distintos, nem é possível, sem que ambos concordem, o 

encaminhamento de Paulo para adoção separadamente de João. 

 e) a vizinha, por não ser parente, não pode pleitear a guarda judicial dos irmãos, 

exceto se a genitora concordar com o pedido. 

 

 

Questão 9: FCC - JE (TJ SE)/TJ SE/2015 

Assunto: Da Política de Atendimento (ECA - arts. 86 ao 97) 
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Trata-se de exemplo de linha de ação da política de atendimento na área da 

infância e juventude: 

 a)  Municipalização das medidas socioeducativas em meio aberto. 

 b)  Mobilização da sociedade civil para compor o sistema de garantia de direitos. 

 c)  Intersetorialização do atendimento da criança ou adolescente. 

 d)  Execução do programa de localização de crianças e adolescentes 

desaparecidos. 

 e)  Regionalização do atendimento do serviço básico à população infanto-juvenil. 

 

 

Questão 10: FCC - JE TJGO/TJ GO/2015 

Assunto: Das Medidas de Proteção (ECA - arts. 98 ao 102) 

O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas específicas de 

proteção com as seguintes características: 

 a) excepcionais, utilizáveis como forma de transição para colocação em família 

substituta, não implicando privação de liberdade. 

 b) provisórias ou definitivas, utilizáveis como forma de transição para 

reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para colocação em família 

substituta, implicando restrição da liberdade em razão da institucionalização. 

 c) provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de transição para 

reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para colocação em adoção, não 

implicando privação de liberdade. 

 d) provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de transição para 

reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para colocação em família 

substituta, não implicando privação de liberdade. 

 e) provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de transição para 

reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para colocação em adoção, 

implicando na privação de liberdade cautelar. 
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Questão 11: FCC - JE TJPI/TJ PI/2015 

Assunto: Das Medidas de Proteção (ECA - arts. 98 ao 102) 

Joana comparece na Vara da Infância e Juventude e informa intenção de entregar 

em adoção bebê que acabou de dar à luz. De acordo com regra expressa no ECA, 

se 

 a)  a intenção de Joana persistir após sua inclusão em programas de orientação e 

auxílio, pode justificar, por abandono, a decretação judicial da perda do poder 

familiar, sendo juridicamente irrelevante, por implicar renúncia aos deveres 

maternos, sua concordância com a adoção. 

 b)  antes do nascimento do bebê, após avaliação e orientação, Joana tivesse 

manifestado e formalizado em juízo sua intenção, já poderia o juiz deferir a 

adoção do recém-nascido a pretendente cadastrado imediatamente após o parto. 

 c)  formalmente colhida a anuência de Joana com a adoção, ela pode retratar-se 

até o início do processo adotivo. 

 d)  Luiza, amiga de Joana, fica sabendo da entrega do bebê e comparece 

posteriormente em juízo postulando sua adoção, por ser conhecida da família, tem 

preferência em relação aos pretendentes cadastrados. 

 e)  o bebê não houver sido registrado, deve o juiz requisitar a lavratura de seu 

assento de nascimento e, caso não definido quem seja o pai, deflagrar processo de 

averiguação de paternidade. 

 

 

Questão 12: FCC - DP BA/DPE BA/2016 

Assunto: Das Medidas de Proteção (ECA - arts. 98 ao 102) 

Sobre os princípios que regem a aplicação das medidas específicas de proteção, 

conforme expressamente previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, é 

correto afirmar que, pelo(s) princípio(s) da 

 a)  proporcionalidade e da atualidade, a intervenção deve considerar as condições 

fáticas vigentes ao tempo em que a situação de risco e perigo teve início. 
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 b)  obrigatoriedade da informação e da participação, crianças e adolescentes 

devem ser formalmente cientificados, por mandado ou meio equivalente, de todas 

as decisões judiciais que apliquem, em face deles, medidas de promoção de 

direitos e de proteção. 

 c)  intervenção mínima, a intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas 

autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos 

direitos e à proteção da criança e do adolescente. 

 d)  presunção de responsabilidade, a criança ou adolescente em situação de risco 

deve ter sua situação analisada e decidida pela autoridade protetiva que primeiro 

tiver notícia da ameaça ou violação dos direitos. 

 e)  discricionariedade, as decisões que apliquem medidas devem ser baseadas no 

prudente arbítrio das autoridades administrativas e/ou judiciais. 

 

 

Questão 13: FCC - DP BA/DPE BA/2016 

Assunto: Das Medidas de Proteção (ECA - arts. 98 ao 102) 

Segundo dispõe a legislação em vigor, a medida 

 a)  protetiva de obrigação de reparar o dano pode ser aplicada pelo Conselho 

Tutelar a crianças e adolescentes, com fundamento no fato de elas terem 

depredado o espaço escolar. 

 b)  restaurativa de frequência obrigatória a programas comunitários de 

tratamento pode ser aplicada pelo Ministério Público, com fundamento no fato de 

serem a criança ou o adolescente portadores de doença ou deficiência mental. 

 c)  protetiva de acolhimento familiar, aplicada pela autoridade judiciária, consiste 

no auxílio financeiro prestado pelo estado a parentes próximos com os quais 

conviva a criança ou adolescente cujos pais renunciaram ao poder familiar. 

 d)  de advertência pode ser aplicada pelo juiz a pais ou responsável, sob 

fundamento de terem cometido a infração administrativa de submeter criança ou 

adolescente sob sua guarda a vexame ou constrangimento. 
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 e)  socioeducativa de internação implica privação de liberdade, sendo permitida a 

realização de atividades externas, a critério da equipe técnica da entidade, salvo 

expressa determinação judicial em contrário. 

 

 

Questão 14: FCC - DP ES/DPE ES/2016 

Assunto: Das Medidas de Proteção (ECA - arts. 98 ao 102) 

Em março de 2016, o texto do Estatuto da Criança e do Adolescente sofreu 

modificações destinadas a incorporar ou reforçar regras voltadas à proteção da 

primeira infância, entre as quais podemos citar: 

 a)  Direito da parturiente, junto ao Sistema Único de Saúde, de contar com um 

acompanhante de sua preferência no pré-natal, e o pós-parto e dois 

acompanhantes durante o trabalho de parto. 

 b)  Isenção de multas, custas e emolumentos nos registros e certidões necessários 

à inclusão, a qualquer tempo, do nome do pai no assento de nascimento da 

criança. 

 c)  Possibilidade de destituição sumária do poder familiar em caso de abuso 

sexual praticado ou facilitado pelos genitores contra criança de até 6 anos de 

idade. 

 d)  Criação de serviços de acolhimento institucional especializados para a faixa 

etária da primeira infância, sem prejuízo da preservação de eventuais vínculos 

com irmãos maiores. 

 e)  Responsabilização criminal de pais ou responsável que, injustificadamente, 

deixem de promover vacinação de crianças sob sua guarda. 

 

 

Questão 15: FCC - JE TJAL/TJ AL/2015 

Assunto: Da Prática de Ato Infracional (ECA - arts. 103 ao 128) 

É característica da doutrina da situação irregular, que inspirou as legislações 

anteriores do Estatuto da Criança e do Adolescente, a 
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 a) possibilidade de derivar o julgamento, para o sistema penal de adultos, de 

crimes graves praticados por menores declarados incorrigíveis. 

 b) exclusão de casos de natureza social da jurisdição de menores, dedicada 

apenas a dirimir conflitos de natureza jurídica envolvendo a infância desvalida. 

 c) atribuição, ao Curador de Menores, a partir da doutrina do parens patriae, da 

função de substituto institucional e processual dos genitores destituídos do 

pátrio-poder. 

 d) separação rigorosa entre carentes/abandonados e infratores, com fluxos 

totalmente distintos para proteção do primeiro grupo e punição para o segundo 

grupo. 

 e) possibilidade de aplicação da medida de internação a menores carentes, 

abandonados, inadaptados e infratores, ainda que seu cumprimento possa se dar 

em unidades distintas e com maior ou menor nível de contenção. 

 

 

Questão 16: FCC - JT TRT1/TRT 1/2016 

Assunto: Do Conselho Tutelar (ECA - arts. 131 ao 140) 

As decisões dos Conselhos Tutelares poderão ser 

 a)  por ele executadas, requisitando serviços públicos de saúde e educação. 

 b)  executadas mediante representação ao Ministério Público. 

 c)  revistas por ato da autoridade do Poder Executivo. 

 d)  executadas com requisição de serviços públicos de qualquer natureza. 

 e)  executadas com representação ao Poder Executivo. 

 

 

Questão 17: FCC - JE TJGO/TJ GO/2015 

Assunto: Do Acesso à Justiça (ECA - arts. 141 ao 224) 

O juiz da infância e da juventude poderá conceder a remissão ao adolescente, 

autor de ato infracional, 

 a) como forma de suspensão ou extinção do processo. 
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 b) como forma de exclusão, suspensão ou extinção do processo. 

 c) apenas como forma de exclusão do processo. 

 d) apenas como forma de extinção do processo. 

 e) apenas como forma de suspensão do processo. 

 

 

Questão 18: FCC - JE TJPI/TJ PI/2015 

Assunto: Do Acesso à Justiça (ECA - arts. 141 ao 224) 

Com relação ao procedimento de apuração de ato infracional atribuído a 

adolescentes, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, é 

correto afirmar: 

 a)  Não sendo caso de internação provisória, se o juiz perceber que o adolescente, 

cujos pais não foram localizados, está sem responsável legal, deve suspender o 

procedimento até que se defina sua situação por meio da aplicação da medida 

protetiva pertinente (acolhimento ou colocação em família substituta). 

 b)  A representação que dá início ao procedimento depende de prova pré-

constituída da autoria e materialidade, exceto se pleitear aplicação de medida de 

advertência. 

 c)  O prazo máximo para a conclusão do procedimento, estando o adolescente 

internado provisoriamente, será de quarenta e cinco dias, prorrogável uma única 

vez por igual período mediante decisão fundamentada. 

 d)  Os atos processuais são concentrados em audiência una, na qual são ouvidos, 

nesta ordem, os responsáveis pelo adolescente, vítima, testemunhas do 

Ministério Público, testemunhas de defesa e o adolescente, passando em seguida 

aos debates orais. 

 e)  Não sendo o adolescente cientificado do teor da representação nem notificado 

a comparecer na audiência por não ter sido localizado, a autoridade judiciária 

expedirá mandado de busca e apreensão, determinando o sobrestamento do feito 

até a efetiva apresentação. 
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Questão 19: FCC - JE TJRR/TJ RR/2015 

Assunto: Dos Crimes e das Infrações Administrativas (ECA - arts. 225 ao 258) 

Em relação à proteção penal de crianças e adolescentes contra abuso e 

exploração sexual, pode-se afirmar, conforme a legislação em vigor, que 

 a) é entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que a conduta 

praticada pelo cliente ocasional configura o crime de submeter criança ou 

adolescente à prostituição ou à exploração sexual. 

 b) inexiste em nosso Direito legislação penal específica que permita criminalizar a 

posse de pornografia infantil e outras condutas relacionadas à pedofilia na 

internet. 

 c) o crime de estupro de vulnerável prescinde da elementar violência de fato ou 

presumida, bastando que o agente mantenha conjunção carnal ou pratique outro 

ato libidinoso com menor de catorze anos. 

 d) no caso de estupro, procede-se mediante ação penal pública incondicionada se 

a vítima é menor de 14 anos e mediante ação penal pública condicionada se vítima 

é maior de 14 e menor de 18 anos. 

 e) incorre em crime próprio, de corrupção de menores, previsto no Código Penal, 

aquele que corrompe ou facilita a corrupção de pessoa maior de quatorze e 

menor de dezoito anos, com ela praticando ato de libidinagem ou induzindo-a a 

praticá-lo ou presenciá- lo. 

 

 

Questão 20: FCC - JE TJGO/TJ GO/2015 

Assunto: Disposições Finais e Transitórias (ECA - arts. 259 ao 267) 

Enquanto não instalado o conselho tutelar no Município, as atribuições a ele 

conferidas serão exercidas 

 a) pelas entidades de atendimento. 

 b) pelo Ministério Público. 

 c) pelo conselho municipal de direitos. 
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 d) pela autoridade judiciária. 

 e) pelos comissários da infância e da juventude. 

 

 

Direito do Trabalho 

Questão 21: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2017 

Assunto: Direito Individual do Trabalho 

A doutrina considera como uma das inovações marcantes da Constituição Federal 

do Brasil de 1988 em relação às anteriores a previsão no seu artigo 7º de um rol 

de direitos dos trabalhadores que visam à melhoria de sua condição social, dentre 

os quais: 

 a)  prazo prescricional trintenário para reclamação de FGTS; seguro-desemprego 

para situações gerais de desemprego. 

 b)  prevalência do negociado sobre o legislado; piso salarial desvinculado da 

extensão e da complexidade do trabalho. 

 c)  décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da 

aposentadoria; proteção em face da automação, na forma da lei. 

 d)  liberdade sindical mitigada; seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do 

empregador, como excludente da indenização a que este estaria obrigado, quando 

incorresse em dolo ou culpa. 

 e)  igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício 

permanente e o trabalhador avulso desde que sindicalizado; possibilidade de 

distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais 

respectivos. 

 

Questão 22: FCC - JT TRT15/TRT 15/2015 

Assunto: História do Direito do Trabalho 

No tocante à flexibilização e à desregulamentação trabalhistas, 
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 a) o Direito do Trabalho vem reconhecendo, em regra, as normas flexibilizadas 

como meio de privilegiar a negociação coletiva, citando, como exemplos, a 

extensão da jornada dos turnos ininterruptos de revezamento para oito horas 

diárias, a diminuição do intervalo intrajornada para meia hora para jornadas 

superiores a seis horas e o alargamento do prazo legal permitido para pagamento 

de salários após o quinto dia útil do mês. 

 b) desregulamentação, também chamada de desregulação trabalhista, ocorre por 

meio de iniciativas legais, com o intuito de abrandar as leis trabalhistas e criar 

novas formas jurídicas de labor, mantendo-se, entre- tanto, o intervencionismo e 

o protecionismo das leis juslaboralistas. 

 c) flexibilização autônoma trabalhista se realiza através de negociação coletiva e 

encontra limites somente na Constituição Federal e nas leis trabalhistas 

nacionais, tendo em vista a autonomia da vontade das partes e a participação do 

sindicato profissional na negociação. 

 d) as fórmulas de flexibilização e de desregulamentação trabalhistas, na verdade 

surgiram no atual período histórico em que vive o Brasil, como forma de fomentar 

o emprego formal, buscando maior aproximação entre as novas relações laborais 

e as antigas leis trabalhistas que regem os contratos de emprego, sem, com isto, 

precarizar as condições de trabalho. 

 e) flexibilização trabalhista é a possibilidade jurídica de diminuição da 

imperatividade das leis trabalhistas ou da amplitude de seus efeitos, em 

conformidade com autorização fixada por norma heterônoma estatal ou por 

norma coletiva negociada. 

 

 

Questão 23: FCC - Proc A (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/2015 

Assunto: Princípios do Direito Individual do Trabalho 

Os princípios são proposições genéricas que exercem as funções informativa, 

normativa e interpretativa da ciência jurídica. Em relação aos princípios aplicáveis 

ao Direito do Trabalho, é correto afirmar: 
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 a) São princípios constitucionais específicos do Direito do Trabalho: liberdade 

sindical, reconhecimento das convenções e acordos coletivos, proteção em face 

da automação. 

 b) O princípio da continuidade do contrato de trabalho constitui em presunção 

favorável ao empregador, razão pela qual o encargo em provar o término do 

contrato de trabalho é do trabalhador, quando negadas a prestação dos serviços e 

o despedimento. 

 c) Com o objetivo de assegurar a eficácia e a segurança dos atos jurídicos no 

Direito do Trabalho, como regra geral, a formalidade deve prevalecer sobre a 

realidade dos fatos. 

 d) Derivado do princípio da intangibilidade salarial surge o princípio da 

irredutibilidade salarial que admite exceções somente quando houver 

autorização expressa do trabalhador. 

 e) Desde que o trabalhador seja maior e capaz serão válidas a renúncia e a 

transação, independentemente de previsão legal, ainda que lhe importem em 

prejuízos indiretos. 

 

 

Questão 24: FCC - JT TRT15/TRT 15/2015 

Assunto: Princípios do Direito Individual do Trabalho 

Em relação aos princípios do Direito do Trabalho, considere: 

  

I. Após a promulgação da Constituição Federal de 1988 não há mais razão para a 

velha discussão sobre a posição dos princípios entre as fontes do direito, 

porquanto os princípios fundamentais passam a ser fontes normativas primárias 

do nosso sistema. 

 

II. O art. 442 da CLT, ao estatuir que “contrato individual de trabalho é o acordo 

tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego”, insculpe o princípio da 

primazia da realidade, ao passo que o art. 7º, inciso XXX da CF, ao proibir a 
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discriminação em matéria de salários, exercício de funções e critérios de 

admissão, consagra o princípio da razoabilidade. 

 

III. De acordo com entendimento consolidado do TST, o ônus de provar o término 

do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o 

despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de 

emprego é consagrado pela Constituição Federal. 

  

Está correto o que consta APENAS em 

 a) I. 

 b) I e II. 

 c) II e III. 

 d) I e III. 

 e) III. 

 

 

Questão 25: FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Princípios do Direito Individual do Trabalho 

O Tribunal Superior do Trabalho editou a Súmula de Jurisprudência de nº 212, 

segundo a qual o ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando 

negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois 

determinado princípio do Direito do Trabalho constitui presunção favorável ao 

empregado. O referido princípio é o da 

 a)  indisponibilidade dos direitos trabalhistas. 

 b)  continuidade da relação de emprego. 

 c)  flexibilização das normas trabalhistas. 

 d)  intangibilidade salarial. 

 e)  primazia da realidade. 

 

 



 
 
 
 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

Questão 26: FCC - Adv (CREMESP)/CREMESP/2016 

Assunto: Princípios do Direito Individual do Trabalho 

De acordo com entendimento Sumulado do TST, não se conhece de recurso para o 

Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os 

fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida. Este 

entendimento 

 a)  se aplica em relação à motivação secundária e impertinente consubstanciada 

em despacho de admissibilidade de recurso ou em decisão monocrática. 

 b)  se aplica apenas em relação à motivação secundária e impertinente 

consubstanciada em despacho de admissibilidade de recurso. 

 c)  se aplica apenas em relação à motivação secundária e impertinente 

consubstanciada em decisão monocrática. 

 d)  é inaplicável ao recurso ordinário da competência de Tribunal Regional do 

Trabalho, exceto em caso de recurso cuja motivação é inteiramente dissociada 

dos fundamentos da sentença. 

 e)  é inaplicável ao recurso ordinário da competência de Tribunal Regional do 

Trabalho, sem qualquer exceção. 

 

 

Questão 27: FCC - AJ TRT20/TRT 20/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Princípios do Direito Individual do Trabalho 

A restrição à autonomia da vontade inerente ao contrato de trabalho, em 

contraponto à soberania da vontade contratual das partes que prevalece no 

Direito Civil, é tida como instrumento que assegura as garantias fundamentais do 

trabalhador, em face do desequilíbrio de poderes inerentes ao contrato de 

emprego, é expressão do princípio da 

 a)  autonomia privada coletiva. 

 b)  condição mais benéfica. 

 c)  primazia da realidade. 

 d)  imperatividade das normas trabalhistas. 
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 e)  prevalência do negociado em face do legislado. 

 

 

Questão 28: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2017 

Assunto: Princípios do Direito Individual do Trabalho 

No estudo da Teoria Geral do Direito do Trabalho é correto afirmar que na 

hipótese de um instrumento coletivo de trabalho dispor sobre norma prevista na 

Consolidação das Leis do Trabalho − CLT, porém com determinação de multa com 

valor superior em caso de infração, é de se aplicar aquela norma em detrimento 

desta, com fundamento no princípio da 

 a)  primazia da realidade. 

 b)  boa fé contratual objetiva. 

 c)  intangibilidade contratual objetiva. 

 d)  aplicação da norma mais favorável. 

 e)  leal contraprestação. 

 

 

Questão 29: FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Fontes do Direito Individual do Trabalho 

O termo “fonte do direito” é empregado metaforicamente no sentido de origem 

primária do direito ou fundamento de validade da ordem jurídica. No Direito do 

Trabalho, o estudo das fontes é de relevada importância, subdividindo-se em 

algumas modalidades. Assim sendo, considera-se fonte formal heterônoma do 

Direito do Trabalho: 

 a)  As convenções coletivas de trabalho firmadas entre sindicatos de categorias 

profissional e econômica. 

 b)  Os acordos coletivos de trabalho firmados entre uma determinada empresa e 

o sindicato da categoria profissional. 

 c)  As greves de trabalhadores por reajuste salarial de toda a categoria. 
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 d)  Os fenômenos sociais, políticos e econômicos que inspiram a formação das 

normas juslaborais. 

 e)  A sentença normativa proferida em dissídio coletivo. 

 

 

Questão 30: FCC - JT TRT1/TRT 1/2016 

Assunto: Relação de Trabalho e Relação de Emprego 

De acordo com a Lei nº 12.690/2012, as cooperativas de trabalho devem garantir 

aos seus sócios, no mínimo: 

  

I. Duração normal do trabalho de 8 horas diárias, ressalvada a necessidade de 

trabalho por meio de plantão ou escala. 

  

II. Assistência médica por meio de serviço próprio ou convênio. 

  

III. Retirada para o trabalho noturno superior à daquele diurno. 

  

IV. Adicional sobre a retirada para as atividades insalubres, perigosas ou penosas. 

  

Está correto o que se afirma em 

 a)  II e IV, apenas. 

 b)  II e III, apenas. 

 c)  I e III, apenas. 

 d)  I e IV, apenas. 

 e)  I, II, III e IV. 

 

 

Questão 31: FCC - Proc A (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/2015 

Assunto: Distinções Conceituais - Relação de Trabalho e Relação de Emprego 
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A respeito da relação de trabalho e da relação de emprego, é INCORRETO 

afirmar: 

 a) A relação de trabalho é gênero da qual a relação de emprego é espécie. 

 b) A subordinação é o principal elemento diferenciador entre a relação de 

emprego e as atuais modalidades de prestação de trabalho autônomo. 

 c) A pessoalidade na prestação dos serviços é um elemento essencial da relação 

de emprego por ser o contrato de trabalho de caráter intuitu personae em relação 

ao empregado. 

 d) A relação de trabalho não é gratuita ou voluntária, mas sim onerosa, pois 

haverá uma prestação de serviços vinculada a uma contraprestação 

remuneratória. 

 e) A relação de emprego fica descaracterizada quando houver intermitência do 

trabalho no módulo semanal, ou seja, os serviços não são prestados diariamente, 

cumprindo-se a jornada de trabalho máxima prevista em lei. 

 

 

Questão 32: FCC - Proc A (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/2015 

Assunto: Distinções Conceituais - Relação de Trabalho e Relação de Emprego 

Sobre os sujeitos do contrato de trabalho, nos termos da legislação e do 

entendimento sumulado do Tribunal Superior do Trabalho, é correto afirmar: 

 a) Ainda que preenchidos os requisitos da lei trabalhista, não é legítimo o 

reconhecimento da relação de emprego entre o policial militar da ativa e a 

empresa privada, em razão de legislação administrativa proibitiva e por ser 

cabível penalidade disciplinar no Estatuto do Policial Militar. 

 b) A prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico, 

durante a mesma jornada de trabalho, caracteriza a coexistência de mais de um 

contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário, em razão da inexistência de 

solidariedade ativa das empresas do grupo. 

 c) Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição do 

trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual. 
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 d) Os débitos trabalhistas decorrentes do inadimplemento do subempreiteiro 

empregador não serão suportados pelo empreiteiro principal, não havendo 

responsabilidade subsidiária ou solidária, salvo se houver determinação expressa 

no contrato entre as empresas. 

 e) O trabalho realizado à distância ou no domicílio do empregado impede a 

existência de relação de emprego, pois os meios telemáticos e informatizados de 

comando, controle e supervisão não se equiparam aos meios pessoais e diretos, 

para fins de subordinação. 

 

 

Questão 33: FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Distinções Conceituais - Relação de Trabalho e Relação de Emprego 

Quanto aos institutos jurídicos denominados “relação de trabalho” e “relação de 

emprego” é correto afirmar: 

 a)  A relação de emprego é uma espécie do gênero relação de trabalho. 

 b)  Possuem características idênticas, podendo se afirmar que são expressões 

sinônimas. 

 c)  A relação de trabalho é modalidade derivada da relação de emprego. 

 d)  Não há relação de trabalho se não houver relação de emprego. 

 e)  São institutos independentes e não guardam nenhuma relação entre si. 

 

 

Questão 34: FCC - AJ TRT20/TRT 20/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Distinções Conceituais - Relação de Trabalho e Relação de Emprego 

Considere: 

  

I. Ulisses presta serviços por três meses para a empresa Ajax Estruturas S/A para 

suprir necessidade transitória de substituição do seu pessoal regular e 

permanente, por intermédio da empresa Delta Mão de Obra Ltda. 
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II. Isis trabalha na produção de uma peça teatral durante a temporada de oito 

meses no teatro municipal, com ajuste de pagamento por obra certa. 

  

III. Hermes é psicoterapeuta e faz palestras e consultas em centro de apoio à 

criança com deficiência motora, realizando dois plantões semanais de doze horas 

cada um, com ajuste apenas do ressarcimento das despesas que 

comprovadamente realizou no desempenho de suas atividades. 

  

A relação de trabalho apresentada no item I, II e III corresponde, respectivamente, 

a 

 a)  autônomo; eventual; avulso. 

 b)  terceirizado; avulso; autônomo. 

 c)  avulso; eventual; terceirizado. 

 d)  voluntário; aprendiz; autônomo. 

 e)  temporário; eventual; voluntário. 

 

 

Questão 35: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2015 

Assunto: Requisitos da Relação de Emprego 

Anacleto, policial militar, trabalhou para a empresa Indústria Mundo Novo Ltda. 

como agente de segurança, nos horários em que não estava a serviço da 

corporação militar. Na referida empresa, Anacleto cumpria expressamente as 

ordens emanadas da direção, recebia um salário mensal, e trabalhava de forma 

contínua e ininterrupta, todas as vezes que não estava escalado na corporação. 

Considerando a situação apresentada,  

 a) estando presentes as características da relação de emprego, existe vínculo 

empregatício entre a empresa Indústria Mundo Novo Ltda. e Anacleto, porém a 

situação de militar de Anacleto impede o reconhecimento desse vínculo.  
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 b) não existe vínculo empregatício entre a empresa Indústria Mundo Novo Ltda. e 

Anacleto, já que o trabalho prestado por Anacleto para essa empresa ocorria 

apenas nas ocasiões em que Anacleto não estava escalado na corporação, 

caracterizando, portanto, trabalho eventual.  

 c) não existe vínculo empregatício entre a empresa Indústria Mundo Novo Ltda. e 

Anacleto, já que o trabalho prestado por Anacleto para essa empresa constitui 

trabalho autônomo.  

 d) o vínculo de emprego entre a empresa Indústria Mundo Novo Ltda. e Anacleto 

somente pode ser reconhecido nos períodos em que Anacleto não estava 

escalado na corporação e em que houve trabalho efetivo em favor da empresa 

Indústria Mundo Novo Ltda.  

 e) estando presentes as características da relação de emprego, é legítimo o 

reconhecimento do vínculo de emprego entre a empresa Indústria Mundo Novo 

Ltda. e Anacleto, independentemente do eventual cabimento de penalidade 

disciplinar prevista no estatuto do policial militar. 

 

 

Questão 36: FCC - AJ TRT4/TRT 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Requisitos da Relação de Emprego 

A relação de trabalho é o gênero do qual a relação de emprego é uma espécie. 

Dentre os requisitos legais previstos na Consolidação das Leis do Trabalho que 

caracterizam a relação empregatícia, NÃO está inserida a 

 a) subordinação jurídica do trabalhador ao empregador. 

 b) infungibilidade em relação ao obreiro. 

 c) eventualidade dos serviços prestados. 

 d) onerosidade da relação contratual. 

 e) prestação dos serviços por pessoa física ou natural. 

 

 



 
 
 
 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

Questão 37: FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2016 

Assunto: Requisitos da Relação de Emprego 

Thales prestou serviços à empresa Celestial Produções pelo prazo de 10 meses. 

Para que se configure o vínculo empregatício, ou seja, relação de emprego, entre 

as partes referidas é necessário que se comprovem os seguintes requisitos legais: 

 a)  Boa fé contratual, autonomia, onerosidade, pessoalidade e eventualidade. 

 b)  Exclusividade, onerosidade e habitualidade. 

 c)  Subordinação, imprescindibilidade, indisponibilidade e irrenunciabilidade. 

 d)  Pessoalidade na prestação dos serviços, subordinação jurídica, não 

eventualidade e onerosidade. 

 e)  Subordinação econômica, comutatividade com divisão dos riscos, 

continuidade e exclusividade. 

 

 

Questão 38: FCC - AJ TRT20/TRT 20/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Requisitos da Relação de Emprego 

A Consolidação das Leis do Trabalho elenca na combinação dos artigos 2º e 3º os 

requisitos fáticos e jurídicos da relação de emprego. Nesse sentido, 

 a)  tornando-se inviável a prestação pessoal do trabalho, no curso do contrato, 

por certo período, o empregado poderá se fazer substituir por outro trabalhador. 

 b)  um trabalhador urbano que preste serviço ao tomador com finalidade 

lucrativa, mesmo que por diversos meses seguidos, mas apenas em domingos ou 

finais de semana, configura-se como trabalhador eventual. 

 c)  considerando que nem todo trabalho é passível de mensuração econômica, 

não se pode estabelecer que a onerosidade constitui-se em um elemento fático-

jurídico da relação de emprego. 

 d)  somente o empregador é que, indistintamente, pode ser pessoa física ou 

jurídica, com ou sem finalidade lucrativa, jamais o empregado. 
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 e)  na hipótese de trabalhador intelectual, a subordinação está relacionada ao 

poder de direção do empregador, mantendo o empregado a autonomia da 

vontade sobre a atividade desempenhada, sem se reportar ao empregador. 

 

 

Questão 39: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2015 

Assunto: Alteração (contrato de trabalho) 

Rafael, empregado exercente de cargo de confiança da empresa Estrela do Sul 

Ltda., com sede no Paraná, foi transferido para a filial da empresa em Minas 

Gerais. Quanto à referida transferência,  

 a) a mesma só será válida caso tenha decorrido de real necessidade de serviço, 

não sendo necessária a anuência do empregado se tal condição tenha se 

verificado.  

 b) a mesma só será válida caso tenha decorrido de real necessidade de serviço e 

caso tenha havido anuência expressa do empregado.  

 c) a mesma será válida independentemente da existência de real necessidade de 

serviço e de anuência do empregado, tendo em vista o mesmo ocupar cargo de 

confiança.  

 d) a mesma será válida independentemente de existir necessidade de serviço, 

mas sempre dependerá da anuência do empregado.  

 e) em virtude de o empregado exercer cargo de confiança, a mesma será válida, 

desde que seja provisória. 

 

 

Questão 40: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Alteração (contrato de trabalho) 

Relativamente às alterações do contrato de trabalho,  
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 a) é considerada alteração unilateral vedada por lei a determinação do 

empregador para que o empregado com mais de dez anos no exercício de função 

de confiança, reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado.  

 b) o empregador pode, sem a anuência do empregado exercente de cargo de 

confiança, transferi-lo, com mudança de domicílio, para localidade diversa da que 

resultar do contrato de trabalho, independentemente de real necessidade de 

serviço.  

 c) o adicional de 25% do salário do empregado é devido nas hipóteses de 

transferência provisória e definitiva.  

 d) a extinção do estabelecimento não é causa de transferência do empregado, 

sendo obrigatória, nesse caso, a extinção do contrato de trabalho.  

 e) o empregador pode, sem a anuência do empregado cujo contrato de trabalho 

tenha condição, implícita ou explícita de transferência, transferi-lo, com mudança 

de domicílio, para localidade diversa da que resultar do contrato, desde que haja 

real necessidade de serviço. 

 

 

Questão 41: FCC - JT TRT15/TRT 15/2015 

Assunto: Alteração (contrato de trabalho) 

No tocante à determinação do empregador, considere: 

  

I. A pedido do trabalhador anteriormente promovido que não se adaptou ao novo 

horário de trabalho e requereu expressamente o retorno ao antigo posto, o 

empregador altera a função, determinando o retorno do empregado ao antigo 

posto de trabalho, acarretando rebaixamento de função. 

  

II. Empregador transfere o exercente de cargo de confiança em sentido restrito 

para ocupar a gerência em outra cidade, distinta daquela para a qual foi 

inicialmente contratado, sem comprovação da real necessidade de serviço. 
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III. Empregador determina a alteração da jornada do empregado de noturna para 

diurna, com supressão do adicional noturno antes recebido pelo empregado, 

resultando em diminuição salarial. 

 

Restará caracterizada alteração ilícita do contrato de trabalho o que consta 

APENAS em 

 a) I e II. 

 b) I e III. 

 c) II. 

 d) II e III. 

 e) III. 

 

 

Questão 42: FCC - JT TRT1/TRT 1/2015 

Assunto: Alteração (contrato de trabalho) 

Em relação à alteração do contrato de trabalho, considere: 

 

I. Ao empregador é proibido transferir o empregado, sem a sua anuência, para 

localidade diversa da que resultar do contrato, não se considerando transferência 

a que não acarretar necessariamente a mudança de seu domicílio. 

II. A proibição de transferência de localidade diversa da que resultar do contrato 

também se aplica aos empregados que exerçam cargos de confiança e aqueles 

cujos contratos tenham como condição implícita ou explícita, a transferência, 

quando esta decorra de real necessidade de serviço. 

III. É legal a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento em que 

trabalhar o empregado. 

IV. Em caso de necessidade de serviço o empregador poderá transferir o 

empregado para localidade diversa da que resultar do contrato, porém, nesse 

caso, ficará obrigado a um pagamento suplementar, nunca inferior a 20%, dos 



 
 
 
 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

salários que o empregado percebia naquela localidade, enquanto durar essa 

situação. 

 

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a) I, II e IV. 

 b) I e III. 

 c) III e IV. 

 d) I, II e III. 

 e) II e IV. 

 

 

Questão 43: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2016 

Assunto: Alteração (contrato de trabalho) 

Considerando o entendimento jurisprudencial pacífico sobre alteração do 

contrato de trabalho, 

 a)  as cláusulas do novo regulamento instituído pela empresa atingem os 

contratos de trabalho de todos os empregados, não caracterizando alteração 

contratual ilícita, tendo em vista que decorre do legítimo exercício do poder de 

direção do empregador. 

 b)  empregado que trabalha há cinco anos no período noturno e é transferido pelo 

empregador para o período diurno terá o adicional noturno incorporado à 

remuneração, sob pena de restar caracterizada redução salarial e ofensa ao 

direito adquirido. 

 c)  havendo diminuição do número de alunos, a redução da carga horária do 

professor é válida, não caracterizando alteração contratual ilícita, tendo em vista 

que o valor da hora-aula não sofre redução. 

 d)  é ilícita a alteração da jornada de trabalho, com o retorno à jornada 

inicialmente contratada, de servidor público da Administração direta. 
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 e)  a prescrição a ser considerada em ação que envolva pedido de prestações 

sucessivas decorrente de alteração do contrato de trabalho é a parcial, salvo 

quando a parcela esteja assegurada por lei, quando então deve ser considerada a 

prescrição total. 

 

 

Questão 44: FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Alteração (contrato de trabalho) 

Os contratos individuais de trabalho são bilaterais e consensuais. Entretanto é 

possível ocorrer alterações, suspensão e interrupção desses contratos, sendo 

correto que: 

 a)  Será sempre lícita a alteração unilateral das condições contratuais quando 

houver comprovada dificuldade financeira econômica do empregador e a prévia 

comunicação ao sindicato da categoria profissional. 

 b)  É considerada alteração unilateral a determinação do empregador para que o 

respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, 

deixando o exercício de função de confiança. 

 c)  Havendo suspensão ou interrupção do contrato, ao empregado afastado não 

serão asseguradas, por ocasião de sua volta, todas as vantagens que, em sua 

ausência, tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia a empresa. 

 d)  É licita a transferência do empregado para localidade diversa da que resultar 

do contrato acarretando a mudança de domicílio, mesmo sem a sua anuência, 

quando ocorrer extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado. 

 e)  A aposentadoria por invalidez não interrompe ou suspende, mas sim extingue 

o contrato de trabalho, ainda que o empregado recupere em 5 anos a sua 

capacidade laborativa e seja cancelada a sua aposentadoria pelo INSS, não ficando 

obrigado o empregador ao pagamento de indenização. 

 

 

Questão 45: FCC - Proc (Campinas)/Pref Campinas/2016 
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Assunto: Alteração (contrato de trabalho) 

Afrodite firmou contrato de emprego com a empresa Produtora de Vídeo 

Evidências Ltda., no município de Santos, para trabalhar como cenógrafa de 

eventos. Decorridos dez meses da contratação, por real necessidade do serviço e 

com sua anuência expressa, a trabalhadora foi transferida para a filial da empresa 

localizada na cidade de Jundiaí, permanecendo nesse novo local por quatro meses 

e, em seguida, retornando à matriz em Santos. Segundo normas contidas na 

Consolidação das Leis do Trabalho, 

 a)  em caso da real necessidade do serviço, o empregador pode transferir o 

empregado para localidade diversa da que resultar o contrato, mas ficará 

obrigado ao pagamento de adicional de transferência no importe não inferior de 

25% sobre o valor do seu salário, enquanto durar essa situação. 

 b)  a transferência somente seria considerada lícita se houvesse uma cláusula 

contida no contrato prevendo essa condição de alteração contratual, ainda que a 

transferência não decorra da real necessidade de serviço. 

 c)  a transferência não é lícita porque causou prejuízos à trabalhadora em relação 

ao seu convívio social, sendo considerada nesse caso nula de pleno direito, mesmo 

que houvesse pagamento de adicional de transferência. 

 d)  a transferência somente seria lícita se ocorresse em definitivo, com o 

pagamento de adicional de transferência no importe não inferior a 25% sobre o 

valor do seu salário, que seria incorporado à remuneração da trabalhadora. 

 e)  a Lei Trabalhista não considera transferência aquela que resulte em mudança 

de município sem que ocorra alteração no domicílio do trabalhador, e, nesse caso, 

deverá ser pago acréscimo salarial de 20%. 

 

 

Questão 46: FCC - Proc (PGE MT)/PGE MT/2016 

Assunto: Alteração (contrato de trabalho) 

Sócrates é professor de Matemática na Escola Sol Nascente, contratado pelo 

regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Celebrado o contrato de trabalho, 
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foi prevista uma carga horária de 40 horas-aula semanais, com valor R$ 20,00 por 

hora-aula. Em virtude da diminuição do número de alunos, a direção da escola 

reduz a carga horária de Sócrates para 20 horas semanais, sem consultar o 

empregado, mantendo o valor pago por hora-aula. Levando-se em conta a 

legislação vigente e orientação jurisprudencial da SDI-1 do Tribunal Superior do 

Trabalho, 

 a)  é lícita esta alteração contratual com redução de carga horária uma vez que o 

empregador, mesmo sem o consentimento do empregado, sempre pode alterar as 

cláusulas do contrato de trabalho, por ser detentor do jus variandi. 

 b)  não se trata na hipótese de alteração contratual, uma vez que a redução de 

carga horária em decorrência da redução do número de alunos não implica 

alteração contratual, já que não acarretou redução do valor da hora-aula. 

 c)  é ilícita esta redução de carga horária, uma vez que o único requisito de toda 

alteração contratual perpetrada pelo empregador é o mútuo consentimento entre 

ele e o empregado. 

 d)  é ilícita esta alteração contratual uma vez que o empregado terá reduzida a 

sua remuneração mensal, o que só é permitida mediante acordo ou convenção 

coletiva, conforme previsão na Constituição Federal de 1988. 

 e)  é ilícita esta redução de carga horária, uma vez que o empregador deve 

assumir os riscos do negócio, não sendo possível transferir ao empregado o 

prejuízo causado pela redução do número de alunos, que deve ser suportado por 

ele. 

 

 

Questão 47: FCC - AJ TRT20/TRT 20/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Alteração (contrato de trabalho) 

Minerva foi admitida em 2010 para trabalhar como corretora para a empresa 

Gama Participações Imobiliárias S/A. Após dois anos, ela passou a exercer o cargo 

de confiança de gerente de corretores, em razão de afastamento por acidente de 

trabalho do gerente Dionísio, recebendo gratificação de função. Dezoito meses 
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após essa substituição, Minerva foi revertida ao cargo efetivo ocupado 

anteriormente de corretora, deixando o exercício de função de confiança, em 

decorrência do retorno ao trabalho de Dionísio, deixando de receber a 

gratificação de função. Conforme previsão legal e sumulada do Tribunal Superior 

do Trabalho, em relação à Minerva, a hipótese apresentada: 

 a)  será considerada alteração unilateral prejudicial, o que implica em 

irregularidade, cabendo indenização prevista em lei no valor da gratificação de 

função que passa a ser incorporada ao seu salário. 

 b)  resultará em pagamento complementar, nunca inferior a 25% do seu salário 

normal, em razão de modificação contratual lesiva. 

 c)  somente será revestida de regularidade caso tenha havido anuência formal de 

Minerva, com participação do sindicato profissional. 

 d)  é regular porque não será considerada alteração unilateral a determinação do 

empregador para que o empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente 

ocupado, deixando o exercício de função de confiança, sem qualquer 

consequência pecuniária. 

 e)  somente será possível se decorrer da real necessidade de serviço, 

caracterizando alteração unilateral lícita e prevista em lei, mas incorporando 50% 

da gratificação de função para cada ano ou fração igual ou superior a seis meses 

do exercício da função de confiança. 

 

 

Questão 48: FCC - AJ TRT20/TRT 20/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2016 

Assunto: Alteração (contrato de trabalho) 

Hermes foi contratado pela empresa Gama Engenharia para trabalhar como 

apontador no Município de Aracaju. Havia cláusula no contrato prevendo a 

possibilidade de transferência em razão de necessidade do serviço. Após dez 

meses, Hermes foi transferido em definitivo para o Município de Estância, 

acarretando mudança de seu domicílio, sob fundamento de real necessidade do 



 
 
 
 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

serviço, sem qualquer comprovação. Nesse caso, conforme legislação aplicável e 

jurisprudência sumulada pelo Tribunal Superior do Trabalho, a transferência será 

 a)  correta, porque havia cláusula expressa possibilitando a transferência a 

qualquer tempo em razão de alegação de necessidade do serviço. 

 b)  presumidamente abusiva, porque apesar da previsão contratual de 

possibilidade de transferência, deverá ser comprovada a necessidade do serviço. 

 c)  ilegal, porque a lei prevê a possibilidade de alteração de local de trabalho 

somente após 1 ano da contratação, para evitar lesividade ao trabalhador, ainda 

que ocorra alegação de necessidade do serviço. 

 d)  ilegal, porque é prevista a inamovibilidade como garantia ao trabalhador, salvo 

se houver vantagem econômica com acréscimo salarial de 25% e anuência 

expressa do empregado, ainda que não se comprove a necessidade do serviço. 

 e)  correta, porque a transferência seguiu todos os requisitos previstos na 

Consolidação das Leis do Trabalho, fazendo parte do jus variandi do empregador 

alterar o local de trabalho do empregado, mesmo sem cláusula contratual 

expressa, em razão da alegação de necessidade do serviço. 

 

 

Questão 49: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2017 

Assunto: Alteração (contrato de trabalho) 

Hefesto trabalhou por 3 anos na empresa Netuno Equipamentos Náuticos em sua 

matriz situada no município do Rio de Janeiro, quando foi transferido para a filial 

da empresa na cidade de Santos, para exercer as mesmas funções em substituição 

a empregado que sofreu acidente de trabalho. Permaneceu em Santos por 5 

meses, retornando para a matriz, na cidade do Rio de Janeiro. Nesta situação, a 

transferência será considerada regular 

 a)  independentemente do consentimento do trabalhador, em razão do poder 

diretivo do empregador. 
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 b)  caso houvesse necessidade do serviço, ficando o empregador obrigado a um 

pagamento suplementar, nunca inferior a 25% dos salários do trabalhador, 

enquanto durar a transferência. 

 c)  se Hefesto exercesse um cargo de confiança, ainda que a alteração não tenha 

decorrido de real necessidade de serviço. 

 d)  para os empregados cujos contratos tenham como condição, implícita ou 

explícita, a transferência, ainda que esta não tenha decorrido de real necessidade 

de serviço. 

 e)  independente da necessidade do serviço, desde que ocorra de forma definitiva 

e haja o pagamento de adicional de transferência de, no mínimo, 15% do salário do 

trabalhador. 

 

 

Questão 50: FCC - Proc (São Luís)/Pref SL/2016 

Assunto: Suspensão e Interrupção (contrato de trabalho) 

Marta, Katia e Gilda são empregadas da empresa F e trabalham no setor de 

empacotamento. Na semana passada este setor passou por situações 

excepcionais que culminaram no afastamento temporário das empregadas. Marta 

sofreu um aborto não criminoso, comprovado por atestado médico oficial, tendo 

sido afastada por duas semanas. O esposo de Kátia faleceu e ela faltou 

justificadamente ao serviço por dois dias consecutivos. Gilda faltou 

justificadamente por três dias consecutivos em razão de seu casamento. Nestes 

casos, ocorreu a interrupção 

 a)  dos contratos de trabalho de Katia e Gilda, apenas. 

 b)  dos contratos de trabalho de Marta e Katia, apenas. 

 c)  do contrato de trabalho de Katia, apenas. 

 d)  do contrato de trabalho de Marta, apenas. 

 e)  dos contratos de trabalho de Marta, Katia e Gilda. 

 

 



 
 
 
 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

Questão 51: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016 

Assunto: Suspensão e Interrupção (contrato de trabalho) 

Considerando a jurisprudência sumulada do TST sobre abono de faltas, considere: 

  

I. A justificação da ausência do empregado motivada por doença, para a 

percepção do salário-enfermidade e da remuneração do repouso semanal, deve 

observar a ordem preferencial dos atestados médicos estabelecida em lei. 

  

II. As faltas ou ausências decorrentes de acidente do trabalho não são 

consideradas para os efeitos de duração de férias, mas serão para fins de cálculo 

da gratificação natalina. 

  

III. As faltas justificadas pela lei são consideradas como ausências legais e, por 

isso, não serão descontadas para o cálculo do período de férias. 

  

IV. Empregado intimado a comparecer como testemunha à Justiça do Trabalho 

não terá as horas em que faltar ao serviço descontadas de seus salários. 

  

V. Os primeiros 15 dias de ausência ao trabalho devem ser abonados por médico a 

serviço de repartição federal, estadual ou municipal de saúde. 

  

Está correto o que consta APENAS em 

 a)  II, III e IV. 

 b)  I, III e V. 

 c)  II, IV e V. 

 d)  I, II e V. 

 e)  I, III e IV. 
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Questão 52: FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2016 

Assunto: Suspensão e Interrupção (contrato de trabalho) 

Está configurada a suspensão dos efeitos do contrato de trabalho em caso de 

 a)  férias anuais remuneradas. 

 b)  ausência ao serviço por 03 dias consecutivos em virtude de casamento. 

 c)  aposentadoria por invalidez. 

 d)  férias coletivas de determinado setor da empresa. 

 e)  no dia em que o trabalhador estiver comprovadamente realizando exame 

vestibular para ingresso em ensino superior. 

 

 

Questão 53: FCC - JT TRT1/TRT 1/2016 

Assunto: Suspensão e Interrupção (contrato de trabalho) 

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho e o entendimento sumulado 

pelo TST, são hipóteses de interrupção do contrato de trabalho: 

  

I. O afastamento do empregado, por até 15 dias consecutivos, por força de 

auxílio-doença. 

  

II. O período de afastamento de até 9 dias em que o empregado professor se 

afasta em consequência do falecimento de filho. 

  

III. O período em que o empregado exercer cargo de diretor da empresa, desde 

que não permaneça existindo subordinação. 

  

IV. O período em que o empregado permanece afastado, por até 30 dias, 

cumprindo sanção disciplinar. 

  

Está correto o que se afirma em 
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 a)  II e IV, apenas. 

 b)  II e III, apenas. 

 c)  I e III, apenas. 

 d)  I e II, apenas. 

 e)  I, II, III e IV. 

 

 

Questão 54: FCC - Ass Jur (ALMS)/ALMS/2016 

Assunto: Suspensão e Interrupção (contrato de trabalho) 

Nina é empregada celetista da Fundação Pública D. Pretende concorrer às 

eleições para vereadora da cidade A e, três meses antes do pleito, irá licenciar-se 

de seu emprego na referida Fundação. Claudia, empregada da empresa privada F, 

foi nomeada para compor a mesa receptora nas próximas eleições. Nestes casos, 

ocorrerá a 

 a)  rescisão imotivada do contrato de trabalho de Nina e suspensão do contrato 

de trabalho de Claudia. 

 b)  suspensão de ambos os contratos de trabalho. 

 c)  suspensão do contrato de trabalho de Nina e interrupção do contrato de 

trabalho de Claudia. 

 d)  interrupção do contrato de trabalho de Nina e suspensão do contrato de 

trabalho de Claudia. 

 e)  interrupção de ambos os contratos de trabalho. 

 

 

Questão 55: FCC - Adv (CREMESP)/CREMESP/2016 

Assunto: Suspensão e Interrupção (contrato de trabalho) 

Nefertite sofreu um aborto espontâneo na terceira semana de gestação. Em razão 

do referido aborto não criminoso, comprovado por atestado médico oficial, 

Nerfetite terá direito a 
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 a)  duas semanas de descanso, tratando-se de hipótese de interrupção do 

contrato de trabalho. 

 b)  duas semanas de descanso, tratando-se de hipótese de suspensão do contrato 

de trabalho. 

 c)  três semana de descanso, tratando-se de hipótese de interrupção do contrato 

de trabalho. 

 d)  uma semana de descanso, tratando-se de hipótese de suspensão do contrato 

de trabalho. 

 e)  três semanas de descanso, tratando-se de hipótese de suspensão do contrato 

de trabalho. 

 

 

Questão 56: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto: Suspensão e Interrupção (contrato de trabalho) 

A empresa de calçados Chão Azul Ltda. rescindiu o contrato de trabalho com justa 

causa da empregada Lívia que estava afastada do emprego gozando de auxílio 

doença previdenciário. Na última perícia médica Lívia teve alta do INSS, mas 

transcorridos cinquenta e cinco dias, ela não retornou ao trabalho e não justificou 

o motivo de não retornar. Neste caso, de acordo com entendimento sumulado do 

TST, a empresa 

 a)  agiu corretamente, uma vez que Lívia possuía o prazo de quinze dias após a 

cessação do benefício previdenciário para retornar ao trabalho ou justificar o 

motivo de não o fazer. 

 b)  agiu corretamente, uma vez que Lívia possuía o prazo de trinta dias após a 

cessação do benefício previdenciário para retornar ao trabalho ou justificar o 

motivo de não o fazer. 

 c)  não agiu corretamente, uma vez que Lívia possui o prazo de sessenta dias após 

a cessação do benefício previdenciário para retornar ao trabalho ou justificar o 

motivo de não o fazer, não havendo transcorrido, ainda este lapso temporal. 
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 d)  não agiu corretamente, uma vez que Lívia possui o prazo de noventa dias após 

a cessação do benefício previdenciário para retornar ao trabalho ou justificar o 

motivo de não o fazer, não havendo transcorrido, ainda este lapso temporal. 

 e)  não agiu corretamente, neste caso, em razão do gozo do benefício 

previdenciário, independentemente do lapso temporal, não se configura a 

hipótese de abandono de emprego, sendo vedada a dispensa com justa causa. 

 

 

Questão 57: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2017 

Assunto: Suspensão e Interrupção (contrato de trabalho) 

Urano teve o seu contrato de trabalho suspenso em razão de licença por gozo do 

benefício previdenciário de auxílio-doença previdenciário comum (código B-31). 

Neste período de suspensão do contrato, o empregado terá direito 

 a)  aos depósitos do FGTS durante a paralisação dos serviços. 

 b)  ao pagamento dos salários pelo empregador do período de afastamento. 

 c)  a computar o tempo de afastamento para todos os efeitos legais. 

 d)  às vantagens ocorridas na sua ausência que tenham sido atribuídas à categoria 

que pertencia. 

 e)  à prorrogação do final do contrato por prazo determinado, mesmo que não 

tenha havido prévio acordo com o empregador. 

 

 

Questão 58: FCC - Proc A (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/2015 

Assunto: Contratos Especiais de Trabalho 

Considere as assertivas sobre relações de trabalho: 

  

I. O empregado doméstico não tem direito ao pagamento de horas 

extraordinárias e ao recolhimento dos depósitos no Fundo de Garantia por 
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Tempo de Serviço por ausência de disposição legal, nesse sentido, relativa à 

categoria. 

  

II. O trabalhador avulso terá igualdade de direitos em relação ao trabalhador com 

vínculo permanente, conforme disposição constitucional. 

  

III. A duração do estágio, no mesmo concedente, não poderá exceder a dois anos, 

salvo no caso do portador de deficiência. 

  

IV. O trabalho temporário corresponde a uma relação triangular que envolve o 

trabalhador temporário que presta serviços a uma empresa tomadora dos 

serviços por intermédio de uma empresa de trabalho temporário. 

  

V. O estagiário e o trabalhador temporário não têm nenhum tipo de relação 

empregatícia, seja com o tomador dos seus préstimos ou com a empresa 

fornecedora de mão de obra temporária. 

  

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a) I, III e V. 

 b) I, II e V. 

 c) II, III e IV. 

 d) I, III e IV. 

 e) II, IV e V. 

 

 

Questão 59: FCC - JT TRT1/TRT 1/2015 

Assunto: Contratos Especiais de Trabalho 

Em relação ao empregado bancário, de acordo com o entendimento sumulado do 

Tribunal Superior do Trabalho, considere: 
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I. A jornada de trabalho do empregado de Banco gerente de agência é regida pelo 

art. 62 da CLT. Quanto ao gerente-geral de agência bancária, presume-se o 

exercício de encargo de gestão, aplicando-se-lhe o disposto no art. 224, § 2º, da 

CLT. 

II. Não integra a remuneração do bancário a vantagem pecuniária por ele auferida 

na colocação ou na venda de papéis ou valores mobiliários de empresas 

pertencentes ao mesmo grupo econômico, se exercida essa atividade no horário e 

no local de trabalho e com o consentimento, tácito ou expresso, do Banco 

empregador. 

III. O divisor aplicável para o cálculo das horas extras do bancário, se houver 

ajuste individual expresso ou coletivo no sentido de considerar o sábado como dia 

de descanso remunerado, será 150 para os empregados submetidos à jornada de 

seis horas, prevista no caput do art. 224 da CLT. 

IV. O bancário que exerce a função a que se refere o § 2º do art. 224 da CLT e 

recebe gratificação não inferior a um terço de seu salário já tem remuneradas as 

duas horas extraordinárias excedentes de seis. 

 

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a) I, II e IV. 

 b) II e III. 

 c) III e IV. 

 d) I, II e III. 

 e) I e IV. 

 

 

Questão 60: FCC - JT TRT1/TRT 1/2015 

Assunto: Emprego Doméstico 

Em relação ao contrato de trabalho doméstico, considere: 
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I. É considerado regime de tempo parcial aquele em que a carga horária diária não 

ultrapassa a 4 horas. 

II. As férias dos empregados domésticos são, ressalvadas as hipóteses do regime 

de tempo parcial, de 30 dias, facultado ao empregador dividir em até 2 períodos, 

nenhum deles inferior a 14 dias. 

III. Ressalvada a hipótese de o empregado comprovadamente estar matriculado 

em instituição de ensino e a prestação do trabalho ser compatível com a 

frequência escolar, é proibido o trabalho doméstico a menores de 18 anos. 

IV. O empregado doméstico pode converter até 1/3 (um terço) do período de 

férias em abono pecuniário. 

V. Havendo dispensa imotivada, o empregado que resida em morada anexa ao 

local de trabalho tem o direito de ali permanecer até que o empregador efetue o 

pagamento das verbas decorrentes do distrato. 

 

Está correto o que se afirma em 

 a) II e IV, apenas. 

 b) I, II, III, IV e V. 

 c) I, III, IV e V, apenas. 

 d) I, III e IV, apenas. 

 e) II, IV e V, apenas. 

 

 

Questão 61: FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Emprego Doméstico 

Com relação ao trabalhador doméstico, conforme legislação que dispõe sobre o 

contrato de trabalho doméstico é INCORRETO afirmar: 

 a)  É vedada a contratação de menor de dezoito anos para desempenho de 

trabalho doméstico, de acordo com a Convenção 182 da OIT e com o Decreto nº 

6.481/2008. 
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 b)  O salário-hora normal, em caso de empregado mensalista, será obtido 

dividindo-se o salário mensal por 220 horas, salvo se o contrato estipular jornada 

inferior que resulte em divisor diverso. 

 c)  É facultada a contratação, por prazo determinado, do empregado doméstico 

para atender necessidades familiares de natureza transitória, ficando a duração 

do contrato limitada ao término do evento que motivou a contratação, obedecido 

o limite máximo de 1 ano. 

 d)  É possível a realização de contrato de experiência, podendo ser prorrogado 

uma vez, desde que somados os dois períodos não ultrapasse 90 dias. 

 e)  É facultado às partes, mediante acordo escrito entre essas, estabelecer horário 

de trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso, 

observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. 

 

 

Questão 62: FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2016 

Assunto: Emprego Doméstico 

A nova regulamentação relativa aos trabalhadores domésticos estabelece: 

 a)  A duração normal do trabalho doméstico não excederá oito horas diárias e 

quarenta horas semanais, com remuneração de hora extraordinária de cinquenta 

por cento superior ao valor da hora normal. 

 b)  Poderá ser instituído o regime de compensação de horas trabalhadas somente 

por acordo escrito firmado com a chancela de agente da Delegacia Regional do 

Trabalho ou pelo Sindicato da Categoria Profissional. 

 c)  O trabalho não compensado prestado em domingos e feriados para o 

empregado que mora no local de trabalho deverá ser remunerado com o 

acréscimo de cinquenta por cento sem prejuízo da remuneração relativa ao 

repouso semanal. 

 d)  Considera-se o trabalho em regime de tempo parcial para o trabalhador 

doméstico aquele cuja duração não exceda vinte e cinco horas semanais. 
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 e)  Considera-se noturno o trabalho realizado pelo empregado doméstico entre 

as vinte e duas horas de um dia e as seis horas do dia seguinte, devendo ser 

remunerado o trabalho noturno com acréscimo de vinte e cinco por cento sobre a 

hora diurna. 

 

 

Questão 63: FCC - JT TRT1/TRT 1/2016 

Assunto: Emprego Doméstico 

Em relação ao contrato de trabalho doméstico, é correto afirmar: 

 a)  O intervalo para alimentação e repouso do empregado que não resida no local 

de trabalho pode, desde que previamente e por escrito ajustado, ser de 30 

minutos. 

 b)  Acordo escrito pode estabelecer regime de 12×36 (horas de trabalho por 

horas ininterruptas de descanso) com a supressão do intervalo para alimentação e 

repouso, desde que este seja remunerado com 50% de acréscimo. 

 c)  Ressalvada a hipótese de regime de tempo parcial, o empregado tem direito a 

30 dias de férias anuais, podendo, a seu critério, fracionar em dois períodos, desde 

que nenhum deles seja inferior a 14 dias. 

 d)  O contrato de experiência doméstico não pode ultrapassar a 90 dias, mas, 

diferente da regra prevista na CLT, mesmo que estipulado em prazo inferior, não 

admite qualquer prorrogação. 

 e)  Configura-se como requisito de validade do contrato de trabalho em regime 

de tempo parcial que o empregador não exija mais que 4 dias de efetivo trabalho 

do empregado, a cada semana. 

 

 

Questão 64: FCC - Ana (PGE MT)/PGE MT/Bacharel em Direito/2016 

Assunto: Emprego Doméstico 

Diana contratou verbalmente Isis para prestar serviços em sua residência como 

cuidadora de sua mãe. Ficou ajustado o trabalho nas segundas, quartas e sextas 
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feiras, com jornada de 8 horas por dia de trabalho e intervalo de 1 hora para 

refeição, remuneração no valor de R$ 100,00 para cada dia de trabalho pago ao 

final do dia. Depois de 8 meses de trabalho Isis foi dispensada. 

 

Nesse caso, Diana terá responsabilidade, sobre 

 a)  o registro em Carteira de Trabalho, os dias trabalhados, DSR, férias 

proporcionais com 1/3, 13º salário proporcional, aviso prévio, depósitos do FGTS 

incluindo a indenização compensatória da perda do emprego sem justa causa. 

 b)  apenas os dias trabalhados, pois não houve continuidade para caracterizar 

contrato de empregada doméstica. 

 c)  somente os dias trabalhados e aviso prévio pela rescisão do contrato de 

prestação de serviços, porque não houve relação de emprego diante da ausência 

de pagamento mensal e por não exercer serviços domésticos. 

 d)  o registro em Carteira de Trabalho, os dias trabalhados, DSR, 13º salário 

proporcional e aviso prévio, porque não completou 12 meses de trabalho e não 

houve vinculação ao regime do FGTS. 

 e)  o registro em Carteira de Trabalho, os dias trabalhados, DSR, férias 

proporcionais com 1/3, 13º salário proporcional e aviso prévio, porque não houve 

vinculação ao regime do FGTS 

 

 

Questão 65: FCC - Proc (PGE MA)/PGE MA/2016 

Assunto: Aprendizagem 

Com relação ao aprendiz, é correto afirmar: 

 a)  O contrato de aprendizagem é contrato de trabalho especial, ajustado por 

escrito, por prazo determinado ou indeterminado, devendo, obrigatoriamente, ser 

anotado na Carteira de Trabalho e Previdência Social. 

 b)  Considera-se aprendiz, o adolescente ou jovem, entre 14 e 24 anos, com 

deficiência ou não, que esteja matriculado e frequentando escola, caso não haja 

concluído o ensino médio, e inscrito em programa de aprendizagem desenvolvido 
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sob orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional 

metódica. 

 c)  Nas localidades onde não houver oferta de ensino médio, a contratação do 

aprendiz poderá ocorrer sem a frequência à escola, desde que o aprendiz tenha 

concluído o ensino fundamental. 

 d)  Terão preferência, em igualdade de condições, para admissão aos lugares de 

aprendizes de um estabelecimento industrial, em primeiro lugar, os filhos, 

inclusive os órfãos, e em segundo lugar, os irmãos dos seus empregados. 

 e)  A jornada de trabalho legalmente permitida ao aprendiz é de no máximo seis 

horas diárias para aqueles que não concluíram o ensino médio e de oito horas 

para aqueles que concluíram o ensino fundamental, computadas ou não as horas 

destinadas às atividades teóricas e prática. 

 

 

Questão 66: FCC - JT TRT1/TRT 1/2015 

Assunto: Estágio 

No que se refere à carga horária do estagiário, de acordo com a Lei nº 

11.788/2008, é INCORRETO afirmar que a jornada de atividade em estágio 

 a) não deverá ultrapassar 4 horas diárias e 20 horas semanais, no caso de 

estudantes de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na 

modalidade profissional de educação de jovens e adultos. 

 b) não deverá ultrapassar 6 horas diárias e 30 horas semanais, no caso de 

estudantes do ensino superior, da educação profissional de nível médio e do 

ensino médio regular. 

 c) não deverá ultrapassar 8 horas diárias e 40 horas semanais, no caso de 

estudantes do ensino técnico, desde que compatíveis com as atividades escolares. 

 d) poderá ser de até 40 horas semanais para cursos que alternam teoria e prática, 

nos períodos em que não estão programadas aulas presenciais, desde que isso 

esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição de ensino. 
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 e) será reduzida pelo menos à metade, se a instituição de ensino adotar 

verificações de aprendizagem periódicas ou finais, nos períodos de avaliação, 

segundo estipulado no termo de compromisso, para garantir o bom desempenho 

do estudante. 

 

 

Questão 67: FCC - JT TRT1/TRT 1/2016 

Assunto: Estágio 

Considere a Lei nº 11.788/2008 que regula o estágio: 

  

I. A carga horária da atividade do estagiário nunca pode ultrapassar a 20 horas 

semanais, sendo 4 horas diárias, sempre compatíveis com as atividades escolares. 

  

II. A duração do estágio para a mesma parte concedente, exceto para os 

portadores de deficiência, é de, no máximo, 2 anos. 

  

III. Na hipótese de estágio não obrigatório, a atividade do estagiário deve 

necessariamente ser remunerada, com a concessão de, pelo menos, bolsa e 

auxílio-transporte. 

  

IV. Nos estágios com duração superior a um ano, o estagiário tem direito a recesso 

por período de 30 dias, preferencialmente coincidente com as férias escolares, 

sendo a bolsa devida neste período acrescida de um terço. 

  

Está correto o que se afirma em 

 a)  II e IV, apenas. 

 b)  II e III, apenas. 

 c)  I e III, apenas. 

 d)  I e IV, apenas. 

 e)  I, II, III e IV. 
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Questão 68: FCC - JT TRT1/TRT 1/2015 

Assunto: Trabalho Avulso 

Em relação aos portos e ao trabalho portuário, é correto afirmar: 

 a) A exploração dos portos e as atividades portuárias competem direta e 

privativamente à União. 

 b) Terminal de uso privado é uma instalação portuária, dentro da área do porto 

organizado, que pode ser administrado pela iniciativa privada, mediante 

autorização da União. 

 c) Estiva é a atividade de movimentação de mercadorias dentro do porto, 

compreendendo o carregamento e descarregamento de embarcações, quando 

feitos por aparelhamento portuário. 

 d) A seleção e o registro do trabalhador portuário avulso incumbem ao operador 

portuário. 

 e) Ao órgão gestor de mão de obra incumbe organizar e manter o cadastro de 

trabalhadores portuários, inclusive os avulsos. 

 

 

Questão 69: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016 

Assunto: Trabalho Avulso 

Em relação aos trabalhadores movimentadores de carga avulsos, regidos pela Lei 

no 12.023/2009, é dever do sindicato que faz a intermediação do trabalho 

 a)  repassar aos respectivos beneficiários, no prazo máximo de 72 horas úteis, 

contadas a partir de seu arrecadamento, os valores devidos e pagos pelos 

tomadores do serviço, relativos à remuneração do trabalhador avulso. 

 b)  entregar ao tomador de serviços as escalas de trabalho, a quem caberá 

informá-la aos trabalhadores com antecedência de 24 horas. 
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 c)  recolher os valores devidos ao FGTS, acrescidos dos percentuais relativos ao 

13o salário, férias, encargos fiscais, sociais e previdenciários, observando o prazo 

legal. 

 d)  firmar acordo coletivo de trabalho com os tomadores de serviço contendo 

previsão expressa do direito a horas extras, sem o que não será efetuado o 

pagamento de eventuais horas extras prestadas pelos trabalhadores. 

 e)  firmar documento específico indicando a cada trabalhador avulso o prazo que 

o mesmo terá para levantar as parcelas referentes ao 13o salário e às férias e o 

FGTS depositados na respectiva conta individual vinculada. 

 

 

Questão 70: FCC - AJ TRT20/TRT 20/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Trabalho Temporário 

A empresa Olimpos Metalúrgica decidiu terceirizar o setor de limpeza 

contratando os serviços de Atlas Limpadora que forneceu três faxineiras por um 

período de 10 meses. Após o término do contrato entre as empresas, as três 

faxineiras foram dispensadas pela empresa Atlas Limpadora, sem receber 

qualquer indenização rescisória, com 2 meses de salários em atraso e ausência do 

recolhimento do FGTS do período. Nessa situação, conforme entendimento 

sumulado pelo TST, sobre a responsabilidade da empresa Olimpos em relação aos 

direitos das faxineiras, pode-se afirmar que 

 a)  não haverá qualquer responsabilidade porque não eram empregadas da 

empresa Olimpos e a terceirização foi regular porque não era objeto de atividade-

fim da tomadora. 

 b)  a responsabilidade será direta e exclusiva, com a formação do vínculo de 

emprego com a empresa Olimpos, porque a terceirização foi irregular. 

 c)  a responsabilidade será subsidiária em razão de terceirização regular, 

alcançando todos os direitos não cumpridos pela empresa empregadora no 

período. 
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 d)  a responsabilidade será solidária em razão de terceirização irregular, 

alcançando todos os direitos não cumpridos pela empresa empregadora no 

período. 

 e)  a empresa Olimpos responderá de forma subsidiária porque a terceirização foi 

regular, mas fica restrita apenas a indenização rescisória em razão do 

rompimento contratual, porque os salários e o FGTS são de responsabilidade 

exclusiva da empregadora. 

 

 

Questão 71: FCC - Proc A (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/2015 

Assunto: Trabalho Rural 

Sobre o trabalhador rural e as normas que tutelam a sua atividade, é INCORRETO 

afirmar: 

 a) Além dos requisitos gerais que devem estar presentes na relação de emprego, 

é considerado requisito essencial específico que o trabalho, como regra, seja 

desenvolvido para o empregador rural e explore atividade agroeconômica e em 

propriedade rural ou prédio rústico. 

 b) A jornada noturna rural para trabalho na lavoura será a executada entre as 22 

horas de um dia e as 05 horas do dia seguinte, considerada a hora noturna 

reduzida de 52 minutos e 30 segundos. 

 c) Todo trabalho rural noturno será acrescido do adicional de 25% sobre a 

remuneração normal. 

 d) O desconto salarial pelo fornecimento de alimentação sadia e farta, atendidos 

os preços vigentes na região, terá por base o salário mínimo e o limite máximo de 

25%, desde que previamente autorizado pelo empregado. 

 e) Em caso de cessão pelo empregador de moradia, rescindido ou findo o contrato 

de trabalho, o empregado será obrigado a desocupar a casa em trinta dias. 

 

 

Questão 72: FCC - JT TRT1/TRT 1/2015 
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Assunto: Trabalho Rural 

Em relação ao trabalhador rural, cujas obrigações são reguladas pela Lei nº 

5.889/1973, considere: 

 

I. Ao empregado rural maior de 14 anos é assegurado salário mínimo igual ao de 

empregado adulto. 

II. O produtor rural pessoa física poderá realizar contratação de trabalhador rural 

por pequeno prazo para o exercício de atividades de natureza temporária. 

III. A contratação de trabalhador rural por pequeno prazo que, dentro do período 

de 1 ano, superar 2 meses fica convertida em contrato de trabalho por prazo 

indeterminado, observando-se os termos da legislação aplicável. 

IV. Toda propriedade rural, que mantenha a seu serviço ou trabalhando em seus 

limites mais de trinta 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 grupos de quarenta 

crianças em idade escolar. 

 

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a) I e II. 

 b) II e III. 

 c) III e IV. 

 d) I, III e IV. 

 e) I, II e IV. 

 

 

Questão 73: FCC - JT TRT1/TRT 1/2016 

Assunto: Trabalho Rural 

Em relação às relações de trabalho rural, conforme previstas na Lei nº 5.889/73, é 

correto afirmar: 
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 a)  Empregador rural é apenas a pessoa, física ou jurídica, proprietária de terras 

que explore atividade agroeconômica, em caráter permanente ou temporário, 

diretamente ou por prepostos. 

 b)  O Trabalho noturno na lavoura, permitido apenas aos empregados maiores de 

16 anos, é aquele compreendido entre 21 horas de um dia e 5 horas do dia 

seguinte. 

 c)  O adicional noturno será de, pelo menos, 25% sobre a remuneração normal. 

 d)  Dadas as peculiaridades das atividades desenvolvidas, são incompatíveis com 

o trabalho rural as regras de equiparação salarial previstas no artigo 461 da CLT. 

 e)  A indenização devida ao trabalhador safrista, pelo término normal do 

contrato, é de uma remuneração mensal. 

 

 

Questão 74: FCC - JT TRT1/TRT 1/2015 

Assunto: Atletas profissionais 

Pablo de Tal, jogador profissional de futebol, celebrou, em 01/10/2013, contrato 

especial de trabalho desportivo com Gato Futebol Clube, sediado no Rio de 

Janeiro, pelo prazo de 3 anos, para receber salário de R$ 150.000,00 por mês. Em 

01/02/2015, quando percebia o mesmo salário, Pablo, por sua iniciativa, se 

transfere para Show Futebol Clube, sediado em Minas Gerais, firmando contrato 

pelo período de 2 anos, para perceber salários mensais de R$ 200.000,00. 

 

A respeito da cláusula indenizatória que obrigatoriamente consta do contrato 

entre Pablo e Gato Futebol Clube, tem-se que o 

 

I. valor, para este tipo de transferência, é livre e ilimitadamente fixado pelas 

partes, quando da assinatura do contrato. 

II. valor devido por Pablo, se as partes tiverem adotado a maior indenização 

possível para este tipo de transferência, é de R$ 300.000.000,00. 
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III. limite da indenização devida por Pablo, neste tipo de transferência, não pode 

ser inferior a R$ 2.400.000,00. 

IV. Show Futebol Clube é solidariamente responsável pelo pagamento do valor da 

indenização. 

 

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a) I. 

 b) II e III. 

 c) II e IV. 

 d) I, II e III. 

 e) II, III e IV. 

 

 

Questão 75: FCC - JT TRT15/TRT 15/2015 

Assunto: Mãe social e Mãe Crecheira 

Silvia, nascida em 1989, presta serviços de cunho social para uma instituição sem 

finalidade lucrativa, dedicando-se exclusivamente à assistência ao menor 

abandonado, residindo no local de trabalho, também chamado de casa-lar. Com 

base em tais informações, Silvia 

 a) tem direito a anotação em CTPS, salário mínimo, DSR, férias acrescidas de um 

terço, entre outros, tendo em vista que por sua habitualidade, na qualidade de 

trabalhadora autônoma, passa a ser empregada doméstica. 

 b) tem direito a anotação em CTPS, salário mínimo, DSR, férias acrescidas de um 

terço, entre outros, tendo em vista sua condição de empregada doméstica. 

 c) tem direito a anotação em CTPS, salário mínimo, DSR e férias remuneradas, 

entre outros, tendo em vista sua condição de Mãe Social. 

 d) não possui direitos trabalhistas, pois a sua prestação de serviços não desnatura 

sua condição de trabalhadora autônoma. 

 e) não possui direitos trabalhistas, pois a sua prestação de serviços não desnatura 

sua condição de trabalhadora eventual. 
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Questão 76: FCC - JT TRT1/TRT 1/2016 

Assunto: Mãe social e Mãe Crecheira 

Janaína Souza ajuíza reclamação trabalhista em face de Menor Feliz – instituição 

privada sem fins lucrativos, que tem como objeto a assistência a menores 

abandonados – , dizendo-se admitida em 01/08/2014, para exercer a função de 

Mãe Social, na forma da Lei nº 7.644/87, em casa-lar que abrigava 8 menores de 

12 anos. 

  

Afirma, ainda, que trabalhava de segunda-feira a sábado, das 7 às 21 horas, com 

intervalo de uma hora para alimentação e descanso e que, duas vezes por mês, 

trabalhava também aos domingos. Sustenta jamais haver recebido qualquer hora 

extra. Alega, também, que, sem ter gozado férias, em 05/12/2015, comunicou à 

instituição que, por necessidade familiar, desde a véspera, não mais residia na 

casa-lar, mas sim em sua residência particular (tendo informado, no entanto, que 

estaria presente à casa-lar sempre a tempo de providenciar a primeira refeição 

dos menores). Em função deste fato, prossegue narrando, foi dispensada 

motivadamente (por justa causa) – o que entende abusivo. Conclui pleiteando, 

entre outras, as seguintes parcelas: 

  

I. Horas extras. 

  

II. Repouso remunerado (duas vezes ao mês). 

  

III. Aviso prévio. 

  

IV. Férias de 30 dias. 
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Admita que, tendo sido corretamente citada, a Instituição Menor Feliz não 

compareceu à audiência designada, na qual deveria apresentar defesa, e que 

nenhum outro incidente ocorreu, tendo a instrução sido encerrada. Em relação 

aos itens acima especificados, deve ser julgado procedente o que consta em 

 a)  I, II e IV, apenas. 

 b)  I, II, III e IV. 

 c)  III e IV, apenas. 

 d)  II e IV, apenas. 

 e)  I, II e III, apenas. 

 

 

Questão 77: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Distinções Conceituais: Salário e Remuneração 

Sobre o salário mínimo, considere: 

 

I. O salário mínimo, fixado em lei, é nacionalmente unificado, e deve ser capaz de 

atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família 

exclusivamente com moradia, alimentação, educação, saúde, vestuário, 

transporte e previdência social, com efetivação de dignidade humana. 

 

II. A proibição de vinculação do salário mínimo para qualquer fim não impede a 

sua utilização como índice de correção de contratos. 

 

III. O piso salarial é fixado em convenção ou acordo coletivo de trabalho ou em 

sentença normativa, constituindo um valor mínimo de salário que pode ser pago a 

trabalhador integrante de categoria profissional. 

 

IV. Visando a manutenção do seu poder aquisitivo, o salário mínimo deve ter 

reajustes periódicos. 
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V. Salário profissional, fixado por norma coletiva, corresponde ao valor mínimo de 

salário que pode ser pago aos integrantes de determinada categoria profissional 

diferenciada, em razão das peculiaridades do trabalho que executam e das 

condições de vida singulares a que estão submetidos. 

 

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a) I e II. 

 b) I, II e IV. 

 c) III, IV e V. 

 d) IV. 

 e) V. 

 

 

Questão 78: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2015 

Assunto: Distinções Conceituais: Salário e Remuneração 

No mês anterior ao das férias, Juvenal percebeu remuneração de R$ 1.000,00, 

discriminada da seguinte forma: R$ 400,00 de salário básico; R$ 100,00 por horas 

extras, já incluído o adicional de 50% e R$ 500,00 de comissões. O empregado 

faltou ao trabalho, injustificadamente, 5 dias no curso do período aquisitivo das 

férias e o valor pago a título de comissões, naquele mês, correspondeu à média 

das comissões auferidas no período aquisitivo. Ademais, as horas extras foram 

realizadas somente no mês anterior às férias. Logo, o empregado terá direito a 

 a) 24 dias de férias e remuneração de R$ 900,00. 

 b) 24 dias de férias e remuneração de R$ 1.200,00. 

 c) 30 dias de férias e remuneração de R$ 900,00. 

 d) 30 dias de férias e remuneração de R$ 1.200,00. 

 e) 30 dias de férias e remuneração de R$ 1.300,00. 
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Questão 79: FCC - JT TRT6/TRT 6/2015 

Assunto: Regras de Proteção do Salário 

A intangibilidade ou integralidade caracteriza-se como a restrição imposta pelo 

legislador em relação aos descontos que o empregador pode efetuar nos salários 

de seus empregados. Nesse sentido, considere: 

 

I. É inválida a presunção de vício de consentimento resultante do fato de o 

empregado ter anuído expressamente com descontos salariais na oportunidade 

da admissão, sendo exigível a demonstração concreta do vício de vontade. 

 

II. É lícito o desconto salarial referente à devolução de cheques sem fundos, 

quando o frentista não observar as recomendações previstas em instrumento 

coletivo. 

 

III. Para os trabalhadores rurais é lícito o desconto no salário referente à 

ocupação de moradia, até o limite de 25% do valor do referido salário. 

 

IV. São efetuados os descontos nos salários dos empregados quando estes 

resultarem de previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho, inclusive 

quando se tratar de descontos referentes à contribuição confederativa. 

 

V. Descontos autorizados pelo empregado são válidos desde que inexista vício de 

consentimento e desde que o desconto refira-se a efetiva vantagem ao 

trabalhador ou a sua família. 

 

Em relação a tal regra de proteção aos salários, está correto o que consta 

APENAS em 

 a) II, III e V. 

 b) I, III e IV. 

 c) I, II, III e IV. 
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 d) III, IV e V. 

 e) I, II e V. 

 

 

Questão 80: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2015 

Assunto: Regras de Proteção do Salário 

Desde que haja autorização prévia e por escrito do empregado, é lícito ao 

empregador efetuar desconto no salário no que se refere  

 a) às horas em que o mesmo falte ao serviço para comparecimento necessário, 

como parte, à Justiça do Trabalho.  

 b) aos valores relativos aos planos de assistência odontológica e médico-

hospitalar.  

 c) à contribuição sindical obrigatória.  

 d) aos adiantamentos salariais.  

 e) aos danos causados dolosamente pelo empregado. 

 

 

Questão 81: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2015 

Assunto: Regras de Proteção do Salário 

Sobre regras de proteção ao salário, considere: 

 

I. É vedado às empresas limitar, por qualquer forma, a liberdade dos empregados 

de dispor do seu salário. 

 

II. O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho e 

qualquer que seja a forma e o meio de fixação do mesmo, não deve ser estipulado 

por período superior a um mês. 
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III. O pagamento de salário em moeda estrangeira somente é válido quando o 

empregador assegura ao trabalhador as variações cambiais da moeda. 

 

IV. Terá força de recibo o comprovante de depósito em conta bancária, desde que 

esta tenha sido indicada pelo empregado no momento da celebração do contrato 

de trabalho e o estabelecimento bancário seja próximo ao local de trabalho. 

 

V. O pagamento dos salários será efetuado em dia útil e no local de trabalho, 

dentro do horário do serviço ou imediatamente após o encerramento deste, salvo 

quando efetuado por depósito em conta bancária. 

 

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a) I e V. 

 b) II e III. 

 c) I e III. 

 d) II e IV. 

 e) IV e V. 

 

 

Questão 82: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016 

Assunto: Regras de Proteção do Salário 

Associação de Ensino assina acordo coletivo de trabalho com o Sindicato dos 

Trabalhadores em estabelecimentos de ensino do qual consta autorização 

expressa para pagamento dos salários de seus empregados administrativos até o 

décimo dia do mês subsequente ao vencido. A negociação da referida cláusula 

fundamentou-se na ausência de liquidez para a efetivação da folha de pagamento, 

tendo em vista que as mensalidades dos alunos vencem no quinto dia útil de cada 

mês. A cláusula coletiva é 

 a)  válida, tendo em vista que a Constituição Federal autoriza a flexibilização dos 

direitos trabalhistas, e reconhece expressamente a validade da pactuação 
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coletiva, até mesmo para efeito de redução salarial, razão pela qual a simples 

alteração da data do pagamento dos salários pode ser estabelecida por regular 

negociação coletiva. 

 b)  válida, porque a mudança da data de pagamento dos salários não constitui 

direito indisponível dos trabalhadores, visando apenas uma adequação, e não a 

supressão do pagamento. 

 c)  inválida, pois, se a lei já amplia o prazo para pagamento dos salários, 

garantindo ao empregador um intervalo entre a prestação dos serviços e a 

contraprestação pecuniária correspondente, a regra não pode ser alterada em 

prejuízo do trabalhador, ainda que por negociação coletiva. 

 d)  inválida, pois restringe a alteração da data de pagamento aos empregados 

administrativos, sendo necessário, para sua validade, que abrangesse todos os 

empregados indistintamente. 

 e)  inválida, pois trata-se de alteração do contrato de trabalho, razão pela qual a 

modificação somente poderia ser aceita mediante a concordância individual de 

cada um dos trabalhadores abrangidos. 

 

 

Questão 83: FCC - Proc (PGE MT)/PGE MT/2016 

Assunto: Regras de Proteção do Salário 

Arquimedes laborou como vendedor da Metalúrgica Gregos e Troianos Ltda., 

tendo sido dispensado no dia 10/10/2015. Para o desempenho das suas funções 

utilizava veículo da empresa. Em seu contrato de trabalho, não havia qualquer 

previsão a respeito de desconto por eventuais danos que causasse pela utilização 

do veículo da empresa. Recebia salário fixo e comissões sobre as vendas 

efetuadas. Dois meses antes de ser dispensado efetuou uma venda em dez 

parcelas, sendo que recebeu as comissões devidas por cada parcela quitada até a 

sua rescisão. Ao retornar desta venda, bateu o veículo da empresa, tendo sido 

constatada a sua culpa no evento. A empresa procedeu ao desconto do valor do 

conserto no salário de Arquimedes no mês seguinte. No ato da rescisão descontou 
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as comissões pagas pela última venda realizada pelo mesmo, alegando que não 

teria sido concluída a negociação por conta do parcelamento. Na presente 

situação, o desconto pelo conserto do veículo é 

 a)  correto ainda que não pactuado em contrato de trabalho, pelo fato de ter sido 

comprovada a culpa do empregado, e lícito o desconto das comissões pagas pela 

última venda pelo fato de o empregado ter se desligado da empresa antes de a 

mesma ter sido concluída, perdendo, ainda, o direito às comissões sobre as demais 

parcelas pagas pós rescisão. 

 b)  indevido, visto que a única hipótese que possibilitaria referido desconto seria a 

pactuação no contrato de trabalho, e lícito o desconto das comissões pagas pela 

última venda uma vez que esta não foi concluída até o momento da rescisão 

contratual, em virtude de o pagamento ter sido estipulado por parcelas. 

 c)  ilícito, uma vez que não havia acordo expresso prevendo esta possibilidade, 

ainda que comprovada a culpa do empregado, e ilícita a dedução das comissões 

pagas pelas parcelas quitadas da última venda, uma vez que a venda se concluiu, 

ainda que de forma parcelada, fazendo o empregado jus às comissões inclusive 

sobre as parcelas pagas após a rescisão contratual. 

 d)  incorreto, uma vez que não agiu o empregado com dolo no evento, única 

hipótese que ensejaria a possibilidade de tal desconto, e equivocado o desconto 

das comissões pelas parcelas pagas referentes à última venda, posto que a venda 

se aperfeiçoou por inteiro, ainda que o pagamento fosse parcelado, mas não faz 

jus o empregado às comissões sobre as parcelas pós rescisão. 

 e)  correto, uma vez que comprovada a culpa do empregado, hipótese que 

legitima a dedução do salário, e incorreto o desconto das comissões sobre as 

parcelas pagas da última venda até a rescisão, mas não faz jus o empregado às 

comissões sobre as parcelas a serem pagas após a rescisão, uma vez que não havia 

mais vínculo com empresa. 

 

 

Questão 84: FCC - Proc (Campinas)/Pref Campinas/2016 
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Assunto: Componentes Remuneratórios 

Em relação à remuneração e ao salário, conforme normas celetistas e o 

entendimento sumulado do Tribunal Superior do Trabalho, 

 a)  as ajudas de custo, assim como as diárias para viagem, ainda que não excedam 

50% do salário percebido pelo empregado, estão incluídas nos salários. 

 b)  considera-se gorjeta apenas a importância que for cobrada pela empresa ao 

cliente, como adicional nas contas e destinada à distribuição entre os 

empregados, mas estas não se compreendem na remuneração do trabalhador. 

 c)  a habitação e a alimentação fornecidas como salário-utilidade, deverão 

atender aos fins a que se destinam e não poderão exceder a, respectivamente, 

40% e 30% do salário-contratual. 

 d)  ainda que atendidos os requisitos legais, não é possível a equiparação salarial 

de trabalho intelectual, uma vez que não pode ser avaliado por sua perfeição 

técnica, cuja aferição se fará desde que atendidos critérios subjetivos. 

 e)  o veículo fornecido pelo empregador ao empregado, quando indispensável 

para a realização do trabalho, não tem natureza salarial, ainda que seja utilizado 

pelo empregado também em atividades particulares. 

 

 

Questão 85: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2017 

Assunto: Salário Utilidade ou Salário in natura 

De acordo com o entendimento Sumulado do TST, a habitação, a energia elétrica e 

o veículo fornecidos pelo empregador ao empregado, quando indispensáveis para 

a realização do trabalho, 

 a)  não têm natureza salarial, exceto se, no caso de veículo, ele for utilizado pelo 

empregado também em atividades particulares. 

 b)  têm natureza salarial, ainda que, no caso de veículo, seja ele utilizado pelo 

empregado também em atividades particulares. 
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 c)  não têm natureza salarial, ainda que, no caso de veículo, seja ele utilizado pelo 

empregado também em atividades particulares. 

 d)  têm natureza salarial, exceto se, no caso de veículo, ele for utilizado pelo 

empregado também em atividades particulares. 

 e)  têm natureza salarial, exceto se, no caso de veículo, ele for utilizado pelo 

empregado também em atividades particulares e, exceto se, no caso da habitação, 

ela for utilizada para hospedar familiares residentes em outro estado. 

 

 

Questão 86: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2017 

Assunto: Salário Utilidade ou Salário in natura 

A empresa Asas Indomáveis S/A contratou o Benício como instrutor regional de 

aviação. Ajustou um valor a ser pago em dinheiro, além de prestações mensais in 

natura. Nesse sentido, serão compreendidas no salário para todos os efeitos 

legais, aquelas fornecidas a título de 

 a)  uniformes utilizados no local de trabalho, para a prestação dos serviços. 

 b)  aluguel de apartamento de moradia do trabalhador, cujo valor corresponde a 

20% do salário contratual. 

 c)  seguros de vida e de acidentes pessoais. 

 d)  automóvel destinado ao deslocamento do trabalhador para o trabalho e 

retorno. 

 e)  assistência odontológica, prestada mediante seguro-saúde. 

 

 

Questão 87: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto: Gorjetas, Comissões e Demais Componentes 

Considere as seguintes situações hipotéticas: Marta é empregada vendedora 

comissionista da loja X situada no interior do Shopping Y. Sua irmã, Gabriela, é 

vendedora comissionista pracista da fábrica de remédios Z. Nestes casos, de 
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acordo com o entendimento Sumulado do TST, é devida a remuneração do 

repouso semanal 

 a)  e dos dias feriados apenas para Marta. 

 b)  e dos dias feriados apenas para Gabriela. 

 c)  para Marta e Gabriela e dos dias feriados apenas para Marta. 

 d)  para Marta e Gabriela, sendo que os feriados não são remunerados, tendo em 

vista que já recebem comissões pelas vendas efetuadas nestes dias. 

 e)  e dos dias feriados para Marta e Gabriela. 

 

 

Questão 88: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto: Gorjetas, Comissões e Demais Componentes 

Laura, Camila, Thiago e Diva são empregados da empresa ACA Ltda. Todos 

recebem diárias de viagem, sendo que Laura recebe diária de viagem na 

proporção de 60% de seu salário, Camila na proporção de 35% de seu salário, 

Thiago na proporção de 40% de seu salário e Diva na proporção de 55% de seu 

salário. Nestes casos, de acordo com entendimento Sumulado do TST, 

 a)  apenas as diárias de viagem de Laura e Diva integram o salário, pelo seu valor 

total e para efeitos indenizatórios, enquanto perdurarem as viagens. 

 b)  as diárias de viagem de todos os empregados integram o salário, pelo seu valor 

total e para efeitos indenizatórios, enquanto perdurarem as viagens. 

 c)  nenhuma das diárias de viagem integram o salário, pelo seu valor total e para 

efeitos indenizatórios. 

 d)  apenas as diárias de viagem de Laura, Thiago e Diva integram o salário, pelo 

seu valor total e para efeitos indenizatórios, enquanto perdurarem as viagens. 

 e)  as diárias de viagem de todos os empregados integram o salário, pelo seu valor 

total e para efeitos indenizatórios, inclusive, quando terminarem as viagens, 

tratando-se de direito adquirido. 
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Questão 89: FCC - JT TRT6/TRT 6/2015 

Assunto: Equiparação Salarial 

De acordo com a jurisprudência pacificada do TST, em relação à equiparação 

salarial é INCORRETO afirmar que 

 a) na ação de equiparação salarial, a prescrição é parcial e só alcança as 

diferenças salariais no período de cinco anos que precedeu o ajuizamento. 

 b) à sociedade de economia mista não se aplica a vedação à equiparação salarial 

prevista constitucionalmente, pois, ao contratar empregados sob o regime da 

CLT, equipara-se a empregador privado. 

 c) a cessão de empregados não exclui a equiparação salarial, embora exercida a 

função em órgão governamental estranho à cedente, se esta responde pelos 

salários do paradigma e do reclamante. 

 d) constitui óbice à equiparação salarial a existência de plano de cargos e salários 

que, referendado por norma coletiva, prevê critério de promoção apenas por 

merecimento ou apenas por antiguidade. 

 e) é vedada a equiparação de qualquer natureza para efeito de remuneração do 

pessoal do serviço público, sendo juridicamente impossível a aplicação da norma 

infraconstitucional quando se pleiteia equiparação salarial entre servidores 

públicos, independentemente de terem sido contratados pela CLT. 

 

 

Questão 90: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Equiparação Salarial 

Sobre equiparação salarial, considere: 

 

I. É viável a equiparação salarial entre reclamante e paradigma que prestam 

serviços ao mesmo empregador, mas em municípios diversos que não integram a 

mesma região metropolitana. 
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II. O fato de a empresa possuir quadro organizado de carreira exclui, por si só, o 

direito à equiparação salarial. 

 

III. A cessão de empregados não exclui a equiparação salarial, embora exercida a 

função em órgão governamental estranho à cedente, se esta responder pelos 

salários do paradigma e do reclamante. 

 

IV. A equiparação salarial não é possível quando o desnível salarial decorre de 

decisão judicial que beneficiou o paradigma. 

 

V. Desde que preenchidos os requisitos previstos em lei, é possível a equiparação 

salarial de trabalho intelectual, que pode ser avaliado por sua perfeição técnica, 

cuja aferição terá critérios objetivos. 

 

Está correto o que consta APENAS em  

 a)  II e IV.  

 b)  III e IV.  

 c)  I, II e III.  

 d)  III e V.  

 e)  I e IV. 

 

 

Questão 91: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Equiparação Salarial 

Sobre equiparação salarial, está correto o que se afirma em: 

 a) João, mecânico de manutenção, admitido em 05/06/2012, ganha R$ 40,00 por 

hora; Antonio, mecânico de manutenção, admitido em 05/07/2014, ganha R$ 

30,00 por hora. Considerando que trabalha com a mesma perfeição técnica e com 

a mesma produtividade que João, Antonio pleiteia equiparação salarial com 

aquele. 
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 b) Roberto, eletricista industrial, com salário de R$ 2.000,00 mensais, após sofrer 

grave acidente no trabalho, é readaptado e retorna ao trabalho como embalador. 

Os empregados da seção de embalagem, com salário médio de R$ 1.300,00, 

reclamam e pleiteiam a equiparação salarial com Roberto, tomando-o como 

paradigma. 

 c) Colégio Fonte do Saber nega equiparação salarial a alguns de seus professores, 

alegando que eles estão sujeitos ao quadro de carreira, sendo-lhes assegurada 

promoção por critérios subjetivos fixados no regulamento empresarial adotado. 

 d) Porcino, técnico contábil, tem 50 anos de idade e recebe salário mensal de R$ 

1.900,00. Malaquias, também técnico contábil, tem 32 anos de idade, exerce 

trabalho de igual valor ao de Porcino, mas recebe salário mensal de R$ 2.200,00 

sobre o fundamento de que, por ser mais jovem, tem uma melhor disposição para 

o trabalho. 

 e) Anita, ao ser contratada pela empresa de comércio de produtos alimentícios 

Paraíso do Norte para trabalhar como vendedora, não teve seu salário estipulado 

pelo empregador. Mariela trabalha na mesma empresa, na mesma função e 

recebe salário de R$ 1.500,00 mensais. Anita tem direito a receber salário igual ao 

que Mariela recebe. 

 

 

Questão 92: FCC - Proc (PGE MA)/PGE MA/2016 

Assunto: Equiparação Salarial 

Maria do Carmo foi contratada em junho de 2009, pela empresa Vai de Pressa 

Logística Ltda., para prestar serviços em São José do Ribamar/MA, no cargo de 

ajudante geral, percebendo salário de R$ 1.200,00. 

 

Em dezembro de 2012, Maria do Carmo foi promovida para o cargo de assistente 

administrativo, sendo seu salário majorado para R$ 1.800,00. 
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Izabelita foi contratada pela empresa Vai de Pressa Logística Ltda., em setembro 

de 2014, para prestar serviços em São Luís/MA, na função de auxiliar 

administrativo, com salário de R$ 1.500,00. 

 

Maria do Carmo e Izabelita executam as mesmas atividades, com a mesma 

produtividade e perfeição técnica, cumprindo, inclusive, a mesma jornada de 

trabalho. 

 

De acordo com a legislação trabalhista e entendimento jurisprudencial sumulado, 

em relação ao direito à equiparação salarial com Maria do Carmo, Izabelita 

 a)  somente teria direito à equiparação salarial se a empresa possuísse pessoal 

organizado em quadro de carreira, devidamente homologado pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego. 

 b)  tem direito à equiparação salarial, pois executa as mesmas atividades, com a 

mesma produtividade e perfeição técnica, na mesma localidade, bem como a 

diferença de tempo de serviço não é superior a dois anos. 

 c)  não terá direito à equiparação salarial, pois apesar de executar as mesmas 

atividades, com a mesma produtividade e perfeição técnica, com diferença de 

tempo de serviço não superior a dois anos, Izabelita e Maria do Carmo não 

trabalham na mesma localidade. 

 d)  não terá direito à equiparação salarial, pois os cargos de Maria do Carmo e 

Izabelita não possuem a mesma denominação. 

 e)  não terá direito à equiparação salarial, pois Maria do Carmo tem mais de dois 

anos de tempo no emprego. 

 

 

Questão 93: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2015 

Assunto: Jornada de Trabalho 

Em relação à limitação da jornada de trabalho,  
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 a) serão computadas como jornada extraordinária as variações de horário no 

registro de ponto não excedentes de cinco minutos, observado o limite máximo de 

dez minutos diários.  

 b) o tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o seu 

retorno, por qualquer meio de transporte, não será, em qualquer hipótese, 

computado na jornada de trabalho.  

 c) em face do princípio da igualdade, não há distinção entre os funcionários que 

exercem função operacional e os funcionários que exercem função de gestão 

(chefes de departamento ou filial), no que se refere ao direito ao recebimento de 

horas extraordinárias.  

 d) para as microempresas e empresas de pequeno porte, em caso de transporte 

fornecido pelo empregador, em local de difícil acesso ou não servido por 

transporte público, poderão ser fixados, por meio de acordo ou convenção 

coletiva, o tempo médio despendido pelo empregado, bem como a forma e a 

natureza da remuneração.  

 e) a duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas suplementares, 

em número não excedente de duas horas diárias, desde que haja previsão em 

convenção ou acordo coletivo de trabalho. 

 

 

Questão 94: FCC - AJ TRT4/TRT 4/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador/2015 

Assunto: Jornada de Trabalho 

Dentre as normas gerais de tutela do trabalho encontramos na Consolidação das 

Leis do Trabalho regras que disciplinam a duração de trabalho, os períodos de 

descanso e intervalos e o trabalho noturno. Sobre esse tema: 

 a) não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as 

variações de horário no registro de ponto não excedentes de cinco minutos, 

observado o limite máximo de dez minutos diários. 

 b) o tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o seu 

retorno, não será computado na jornada de trabalho, mesmo quando, tratando-se 
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de local de difícil acesso ou não servido por transporte público, o empregador 

fornecer a condução. 

 c) entre duas jornadas de trabalho haverá um período mínimo de oito horas 

consecutivas para descanso do trabalhador. 

 d) em qualquer trabalho contínuo que não exceder de 6 (seis) horas diárias, mas 

ultrapassar quatro horas diárias, será obrigatório um intervalo de trinta minutos. 

 e) considera-se noturno, para o trabalhador urbano, o trabalho executado entre 

as vinte e uma horas de um dia e às seis horas do dia seguinte. 

 

 

Questão 95: FCC - JT TRT15/TRT 15/2015 

Assunto: Jornada de Trabalho 

No que se refere ao acordo de compensação de horas de trabalho, tendo em vista 

a legislação vigente e o entendimento pacificado do TST, considere: 

  

I. É reconhecido o regime específico de compensação de jornada denominado de 

“semana espanhola”, que alterna a prestação de 48 horas em uma semana e 44 

horas em outra, não violando o art. 59, § 2º da CLT. 

  

II. A compensação de jornada de trabalho depende, para sua validade, de ajuste 

específico, por escrito. No entanto, o acordo individual para compensação de 

jornada de trabalho só será válido se não houver norma coletiva em sentido 

contrário. 

  

III. A compensação de jornada de trabalho dos menores de 18 anos só pode 

ocorrer se houver previsão específica a respeito em convenção ou acordo coletivo 

de trabalho. 

  

Está correto o que consta APENAS em 

 a) II. 
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 b) I e III. 

 c) I e II. 

 d) II e III. 

 e) III. 

 

 

Questão 96: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2015 

Assunto: Jornada de Trabalho 

A propósito da jornada de trabalho, 

 a) os titulares da relação de emprego podem pactuar livremente a sua duração, 

desde que observem parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. 

 b) os seus limites legais podem ser alterados pelos contratantes, ainda que em 

prejuízo do trabalhador, mas, nesse caso, deverá ele estar assistido por seu 

sindicato profissional. 

 c) as negociações coletivas podem estabelecer regras relativas à sua duração, 

mas a aplicação dessas disposições aos contratos individuais de trabalho está 

condicionada à concordância expressa de trabalhadores e empregadores, sob 

pena de ineficácia da cláusula normativa correspondente. 

 d) a jornada de trabalho fixada em lei pode ser objeto de prorrogação mediante 

ajuste entre empregado e empregador, desde que respeitado o máximo de duas 

horas diárias, as quais deverão ser pagas com adicional mínimo de 50%. 

 e) em casos excepcionais, em que a preservação do contrato dependa da dilação 

horária sem a remuneração correspondente, pode o trabalhador renunciar ao 

crédito resultante desse labor. 

 

Questão 97: FCC - Proc (São Luís)/Pref SL/2016 

Assunto: Jornada de Trabalho 

Com relação à jornada de trabalho, considere as situações hipotéticas abaixo. 
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I. A empresa X não desconta nem computa como jornada extraordinária as 

variações de horário no registro de ponto não excedentes de cinco minutos, 

observando o limite máximo de dez minutos diários. 

 

II. Paulo, empregado da empresa Z, trabalha em regime de tempo parcial e, sendo 

assim, a duração de seu trabalho não excede 25 horas semanais. 

 

III. Gabriela e a empresa W possuem acordo legal de compensação de horas. 

Neste caso, ocorrendo a rescisão do contrato de trabalho sem que tenha havido a 

compensação integral da jornada extraordinária, fará Gabriela jus ao pagamento 

das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na 

data da rescisão. 

 

IV. Golias é empregado da empresa Y e trabalha em regime de tempo parcial. 

Neste caso, Golias somente poderá prestar até 2 horas extras diárias, havendo 

expressa disposição legal neste sentido. 

 

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, está correto o que se afirma 

APENAS em 

 a)  I, II e III. 

 b)  I e II. 

 c)  II e III. 

 d)  I, II e IV. 

 e)  III e IV. 

 

 

Questão 98: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016 

Assunto: Jornada de Trabalho 

Considerando a jurisprudência pacífica do TST sobre horas in itinere, 
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 a)  havendo incompatibilidade entre os horários de início e término da jornada do 

empregado e os do transporte público regular, o empregado não terá direito às 

horas in itinere. 

 b)  na hipótese de o transporte público ser insuficiente, o empregado terá direito 

às horas in itinere. 

 c)  as horas in itinere remuneradas devem ser consideradas em relação a todo o 

trecho do trajeto, ainda que haja transporte público regular em parte do trajeto 

percorrido em condução da empresa. 

 d)  como as horas in itinere são computadas na jornada de trabalho, o tempo que 

extrapola a jornada normal deve considerado como extraordinário, incidindo 

sobre ele o adicional respectivo. 

 e)  caso o empregador cobre, parcialmente ou não, importância pelo transporte 

fornecido, para local de difícil acesso ou não servido por transporte regular, o 

empregado não terá direito à percepção das horas in itinere. 

 

 

Questão 99: FCC - Proc (PGE MT)/PGE MT/2016 

Assunto: Jornada de Trabalho 

João de Deus é empregado da empresa Gama Serviços de Limpeza Ltda. 

laborando na jornada das 7 às 19 horas em escala de 12 × 36, na função de auxiliar 

de limpeza, jornada esta pactuada mediante acordo coletivo de trabalho. A 

empresa fornece ônibus fretado nos percursos de ida e volta para o trabalho, 

tendo em vista que o posto de serviço se situa em local de difícil acesso, mas 

servido por transporte público regular. A empresa efetua cobrança parcial dos 

empregados para custeio da tarifa de transporte. Nesse caso, considerando a 

legislação vigente e a jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho, 

as horas relativas ao percurso servido pelo ônibus fretado da empresa para a ida e 

volta ao trabalho 

 a)  se computam na jornada de trabalho do empregado, por se tratar o posto de 

local de difícil acesso, sendo irrelevante o fato de ser cobrada em parte a tarifa do 
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empregado, e faz jus o mesmo à remuneração dobrada relativa aos feriados 

trabalhados. 

 b)  não se computam na jornada de trabalho do empregado, por ser cobrado 

parcialmente do mesmo pela tarifa de transporte fornecido pela empresa, e os 

feriados laborados devem ser pagos de forma simples, por estarem 

compreendidos na escala 12 × 36. 

 c)  não se computam na jornada de trabalho do empregado, por haver transporte 

público regular que serve a localidade do posto de trabalho, e faz jus o mesmo à 

remuneração em dobro dos feriados trabalhados por força desta escala 12 × 36. 

 d)  se computam na jornada de trabalho do empregado, por representar tempo à 

disposição do empregador, mas quanto à escala de 12 × 36, a mesma não pode ser 

imposta ao empregado pelo fato de não estar prevista em lei, nem estar pactuada 

por acordo individual de trabalho. 

 e)  nunca se computam na jornada de trabalho do empregado, quando houver 

cobrança, ainda que parcial, por parte da empresa, relativa ao custeio deste 

transporte, e ele faz jus à remuneração dobrada dos feriados laborados por força 

desta escala 12 × 36. 

 

 

Questão 100: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2017 

Assunto: Jornada de Trabalho 

Maciel é empregado da empresa X Ltda e exerce seu labor no horário noturno. 

Todavia, todas as sextas-feiras e aos sábados Maciel estendeu seu labor até as 

07:00 horas. Neste caso, de acordo com o entendimento Sumulado do TST, 

 a)  não é devido o adicional noturno quanto às horas prorrogadas, uma vez que já 

efetuadas no horário diurno, ou seja, após 6h. 

 b)  não é devido o adicional noturno quanto às horas prorrogadas, uma vez que já 

efetuadas no horário diurno, ou seja, após 5h. 
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 c)  é devido o adicional noturno quanto às horas prorrogadas, sendo que este 

adicional integrará o salário de Maciel para todos os efeitos legais. 

 d)  é devido o adicional noturno apenas quanto a primeira hora prorrogada, sendo 

que este adicional integrará o salário de Maciel para os efeitos legais, exceto 

férias. 

 e)  é devido o adicional noturno quanto às horas prorrogadas, sendo que este 

adicional integrará o salário de Maciel para os efeitos legais, exceto férias e 

décimo terceiro salário. 

 

Questão 101: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2017 

Assunto: Jornada de Trabalho 

Ricardo é empregado da empresa Z exercendo as funções de jardineiro. Assim, 

quando termina a sua jornada de trabalho, se dirige ao vestiário para trocar o 

uniforme, sendo que, após a troca ele registra a sua saída no cartão de ponto. 

Neste caso, de acordo o entendimento Sumulado do TST, não serão descontadas 

nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário do registro 

de ponto não excedentes de 

 a)  dez minutos, observado o limite máximo de vinte minutos diários, incluindo o 

tempo para troca de uniforme. 

 b)  cinco minutos, observado o limite máximo de dez minutos diários, excluindo o 

tempo para troca de uniforme. 

 c)  cinco minutos, observado o limite máximo de dez minutos diários, incluindo o 

tempo para troca de uniforme. 

 d)  dez minutos, observado o limite máximo de vinte minutos diários, excluindo o 

tempo para troca de uniforme. 

 e)  três minutos, observado o limite máximo de seis minutos diários, excluindo o 

tempo para troca de uniforme. 
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Questão 102: FCC - JT TRT6/TRT 6/2015 

Assunto: Intervalos (trabalho) 

De acordo com o previsto na legislação trabalhista, NÃO é considerada falta 

justificada ao serviço para fins da manutenção do direito ao descanso semanal 

remunerado, 

 a) a ausência do empregado, devidamente justificada, a critério da administração 

do estabelecimento. 

 b) o período em que o empregado tiver de cumprir as exigências do Serviço 

Militar. 

 c) a ausência do representante de entidade sindical em razão de estar 

participando, nessa qualidade, de reunião oficial de organismo internacional do 

qual o Brasil seja membro. 

 d) a paralisação do serviço nos dias em que, por conveniência do empregador, não 

tenha havido trabalho. 

 e) os dias em que o empregado estiver, comprovadamente, realizando provas 

escolares. 

 

 

Questão 103: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2015 

Assunto: Intervalos (trabalho) 

Em relação ao intervalo intrajornada não remunerado, com base na lei e na 

jurisprudência uniforme do TST, é INCORRETO afirmar que  

 a) é o que ocorre dentro da jornada de trabalho para o repouso e alimentação do 

empregado, devendo ser computado na duração do trabalho.  

 b) quando o intervalo para repouso e alimentação não for concedido pelo 

empregador, este ficará obrigado a remunerar o período correspondente com um 

acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de 

trabalho.  
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 c) a não concessão total ou parcial do intervalo intrajornada mínimo, implica o 

pagamento total do período correspondente, com acréscimo de, no mínimo, 50% 

sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho.  

 d) é possível a redução do intervalo de uma hora para repouso e alimentação 

desde que sejam cumpridos os seguintes requisitos: (i) autorização do Ministério 

do Trabalho; (ii) existência de refeitórios no local de trabalho; e (iii) os 

empregados não trabalharem sob o regime de horas extraordinárias.  

 e) não excedendo de seis horas o trabalho, será obrigatório um intervalo de 

quinze minutos quando a duração ultrapassar quatro horas. 

 

 

Questão 104: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Intervalos (trabalho) 

Uma empresa, através de acordo coletivo celebrado com o Sindicato, reduziu o 

intervalo intrajornada para refeição e descanso de seus empregados para 40 

minutos. Em relação a esta situação,  

 a) a norma coletiva estabeleceu condições que não implicam ofensa à saúde, à 

segurança e à dignidade do trabalhador, e no caso concreto, o negociado deve ser 

preservado, pois ele não colide com normas fundamentais e indisponíveis.  

 b) a redução do intervalo somente teria validade se prevista em convenção 

coletiva de trabalho, valendo para toda a categoria e não apenas para uma parcela 

dos trabalhadores.  

 c) a redução do intervalo, assim como o fracionamento do mesmo, são válidos e 

passíveis de negociação coletiva, tendo em vista que não regulado por norma de 

ordem pública.  

 d) somente a supressão do intervalo é vedada, sendo que a redução e o 

fracionamento do mesmo podem ocorrer por meio de negociação coletiva, mas 

somente para os empregados no setor de transporte coletivo de passageiros.  

 e) a redução é inválida, porque o intervalo constitui medida de higiene, saúde e 

segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública. 



 
 
 
 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 

 

Questão 105: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Intervalos (trabalho) 

Por determinação do empregador, Mirtes usufrui de intervalo para repouso e 

alimentação em três dias da semana, sendo certo que às terças e sextas-feiras o 

volume de trabalho é sempre maior do que nos demais dias, o que impede a 

fruição do intervalo intrajornada. A não concessão do referido intervalo em dois 

dias da semana 

 a) não importa no deferimento de horas extras, constituindo apenas infração 

administrativa. 

 b) importa na remuneração do período correspondente, com um acréscimo de, no 

mínimo, 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. 

 c) somente determinará o pagamento de horas extras se ultrapassado o limite 

legal diário e houver previsão em norma coletiva. 

 d) importa no pagamento do respectivo adicional de, no mínimo, 25% sobre o 

valor da remuneração da hora normal de trabalho. 

 e) é válida, desde que prevista a supressão do intervalo através de cláusula de 

convenção ou acordo coletivos de trabalho. 

 

 

Questão 106: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2017 

Assunto: Intervalos (trabalho) 

Considere as seguintes situações hipotéticas: Cleiton labora na farmácia XZC 

Ltda. possuindo jornada de trabalho de cinco horas diárias. Seu irmão Cledison 

labora na farmácia VBN Ltda. e possui jornada de trabalho de quatro horas 

diárias. Já Monique, tia dos irmãos, trabalha no supermercado ZWQ Ltda. e possui 

jornada de trabalho de 7 horas diárias. Nestes casos, de acordo com a 

Consolidação das Leis do Trabalho, no tocante ao intervalo intrajornada, 
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 a)  Cleiton e Cledison não terão direito ao intervalo e Monique terá direito a uma 

hora de intervalo. 

 b)  Cleiton e Cledison terão direito a quinze minutos de intervalo e Monique terá 

direito a uma hora de intervalo. 

 c)  Cleiton e Cledison terão direito a quinze minutos de intervalo e Monique terá 

direito a trinta minutos de intervalo. 

 d)  todos terão direito a quinze minutos de intervalo. 

 e)  Cleiton terá direito a quinze minutos de intervalo, Cledison não terá direito ao 

intervalo e Monique terá direito a uma hora de intervalo. 

 

 

Questão 107: FCC - JT TRT6/TRT 6/2015 

Assunto: Férias (trabalho) 

Em relação às férias, 

 a) tratando-se de empregado contratado sob o regime de tempo parcial, serão 

reduzidas pela metade sempre que o mesmo tiver, durante o período aquisitivo, 

mais de cinco faltas injustificadas. 

 b) não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo, 

deixar de trabalhar, com percepção de salário, por mais de trinta dias, em virtude 

de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa, devendo as datas de início 

e fim da paralisação serem comunicadas pelo empregador ao Ministério do 

Trabalho, ao sindicato dos trabalhadores e aos próprios trabalhadores através de 

afixação do aviso nos locais de trabalho, com antecedência mínima de quinze dias. 

 c) não é devido o pagamento em dobro da remuneração de férias quando o 

empregador não tenha efetuado o pagamento da devida remuneração no prazo 

de dois dias antes do início das férias. O que importa para não gerar o pagamento 

em dobro é que as férias tenham sido gozadas na época própria. 

 d) a contribuição para o FGTS incide sobre a remuneração das férias, incluído o 

terço constitucional, ainda que se trate de férias indenizadas, tendo em vista 
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tratar-se de direito indisponível dos trabalhadores, não havendo justificativa para 

a sua não incidência. 

 e) as coletivas podem ser fracionadas em até dois períodos anuais, desde que um 

deles não seja inferior a dez dias, devendo a comunicação da concessão de cada 

um dos períodos ser feita ao empregado, ao sindicato dos trabalhadores e ao 

Ministério do Trabalho, com antecedência mínima de trinta dias. 

 

 

Questão 108: FCC - AJ TRT4/TRT 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Férias (trabalho) 

Zeus, em determinado período aquisitivo de férias, deixou de comparecer ao 

serviço por 4 dias consecutivos em razão de falecimento de seu irmão; 5 dias 

consecutivos para sua lua de mel; 2 dias alternados para doação de sangue. Nesse 

caso, em relação ao período aquisitivo em análise, ele terá direito a férias de 

 a) 15 dias corridos. 

 b) 24 dias corridos. 

 c) 18 dias corridos. 

 d) 30 dias corridos. 

 e) 12 dias corridos. 

 

 

Questão 109: FCC - AJ TRT4/TRT 4/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador/2015 

Assunto: Férias (trabalho) 

Em relação ao descanso anual remunerado denominado férias anuais, conforme 

normas contidas na Constituição Federal do Brasil e na Consolidação das Leis do 

Trabalho, 

 a) o período aquisitivo de férias será contado conforme calendário civil anual, 

deduzidos os primeiros 90 dias relativos ao período de experiência. 
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 b) o empregado que, no curso do período aquisitivo tiver percebido da 

Previdência Social prestações de acidente de trabalho por mais de 6 meses, 

embora descontínuos, não terá direito a férias. 

 c) aos empregados menores de 18 anos e aos maiores de 50 anos de idade, as 

férias serão sempre concedidas em dois períodos. 

 d) a época da concessão das férias será a que melhor consulte os interesses do 

trabalhador e no caso membros de uma família, que trabalharem no mesmo 

estabelecimento ou empresa, sempre terão direito a gozar férias no mesmo 

período. 

 e) é facultado ao empregado converter metade do período de férias a que tiver 

direito em abono pecuniário, que deverá ser requerido até 2 dias antes do 

término do período aquisitivo. 

 

 

Questão 110: FCC - Proc (São Luís)/Pref SL/2016 

Assunto: Férias (trabalho) 

Hugo e Vitória são casados e empregados da empresa W. Eles estão com dúvidas 

a respeito de suas férias, principalmente porque desejam marcar uma longa 

viagem. Durante o período aquisitivo de férias, Hugo teve 28 faltas injustificadas 

e Vitória 25 faltas injustificadas. Assim, indagando a advogada e amiga do casal, 

Cintia, a respeito do assunto, ela afirmou que, de acordo com a Consolidação das 

Leis do Trabalho, neste caso, Hugo e Vitória terão 

 a)  12 dias corridos de férias. 

 b)  18 dias corridos de férias. 

 c)  12 e 18 dias corridos de férias, respectivamente. 

 d)  24 dias corridos de férias. 

 e)  18 e 24 dias corridos de férias, respectivamente. 

 

 

Questão 111: FCC - Ass Jur (ALMS)/ALMS/2016 
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Assunto: Férias (trabalho) 

A empresa X concedeu férias a sua empregada Natália dentro do prazo legal, 

porém efetuou o pagamento das referidas férias dois dias após o início do período 

de gozo. A empresa Y também concedeu férias a sua empregada Gilmara dentro 

do prazo legal, mas efetuou o pagamento das referidas férias no dia do início do 

período de gozo. Neste caso, de acordo com o entendimento Sumulado do 

Tribunal Superior do Trabalho, 

 a)  não será devido o pagamento em dobro da remuneração das férias, incluído o 

terço constitucional, em nenhuma das hipóteses. 

 b)  é devido o pagamento em dobro da remuneração das férias, incluindo o terço 

constitucional apenas na hipótese da empregada Natália. 

 c)  é devido o pagamento em dobro da remuneração das férias, incluído o terço 

constitucional, nas duas hipóteses. 

 d)  é devido o pagamento em dobro da remuneração das férias, com exceção do 

terço constitucional, nas duas hipóteses. 

 e)  é devido o pagamento em dobro da remuneração das férias, com exceção do 

terço constitucional, apenas na hipótese da empregada Natália. 

 

 

Questão 112: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2017 

Assunto: Férias (trabalho) 

Luciana e Suzana são amigas inseparáveis e, em razão da permissão de seus 

empregadores, pretendem gozar férias juntas, planejando uma longa viagem. 

Porém, precisam verificar quantos dias possuem para gozar de férias. 

Considerando que, durante o período aquisitivo de férias, Luciana teve 7 faltas 

injustificadas e Suzana teve 4 faltas injustificadas, de acordo com a Consolidação 

das Leis do Trabalho, 

 a)  ambas as amigas terão direito a 24 dias corridos de férias. 

 b)  Luciana terá direito a 24 dias corridos de férias e Suzana a 30 dias. 
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 c)  ambas as amigas terão direito a 30 dias corridos de férias. 

 d)  Luciana terá direito a 18 dias corridos de férias e Suzana a 24 dias. 

 e)  ambas as amigas terão direito a 25 dias corridos de férias. 

 

 

Questão 113: FCC - JT TRT15/TRT 15/2015 

Assunto: Extinção do Contrato de Trabalho 

Considere: 

  

I. É obrigação do empregador, havendo controvérsia sobre o valor das verbas 

rescisórias devidas ao empregado, pagar a parte incontroversa destas verbas à 

data do comparecimento à Justiça do Trabalho, sob pena de pagá-las acrescidas 

de cinquenta por cento. O disposto neste artigo não se aplica à União, aos 

Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e as suas autarquias e fundações 

públicas. 

  

II. Apenas o pagamento dos salários atrasados em audiência não elide a mora 

capaz de determinar a rescisão do contrato de trabalho. 

  

III. Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto salarial será lícito, 

desde que esta possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo ou 

culpa comprovada do trabalhador. 

  

Está correto o que consta APENAS em 

 a) III. 

 b) I e II. 

 c) I. 

 d) II. 

 e) II e III. 
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Questão 114: FCC - JT TRT1/TRT 1/2015 

Assunto: Extinção do Contrato de Trabalho 

O instituto do factum principis é totalmente aplicável no Direito do Trabalho, 

posto que está disciplinado na CLT − Consolidação das Leis do Trabalho. Assim 

sendo, para que sua caracterização possibilite ao empregador elidir a sua 

responsabilidade pelo evento danoso, será necessária a ocorrência de 

determinadas situações fáticas, das quais NÃO se enquadra a 

 a) imprevisibilidade do evento danoso. 

 b) inexistência de concurso direto ou indireto do empregador no evento danoso. 

 c) necessidade imperativa de que o evento tenha atingido frontal e 

significativamente a situação econômico-financeira do empreendimento do 

empregador. 

 d) paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de 

autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou 

resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecendo o 

pagamento da indenização, que ficará a cargo do governo responsável. 

 e) situação em que a Administração pública age como contratante e intervém na 

contratada que, por fato notório, devidamente comprovado, causou danos a um 

grande número de pessoas. 

 

 

Questão 115: FCC - JT TRT1/TRT 1/2015 

Assunto: Justa Causa 

Luis Marcos, admitido como empregado pela empresa Pingo de Letra Comércio 

Ltda. em 05/10/2001, foi comunicado de sua dispensa imotivada em 22/11/2013, 

com previsão de o aviso prévio ser cumprido com redução de duas horas diárias 

do normal horário de trabalho. No dia 30/11/2013, Luis Marcos se envolveu em 

violenta discussão com seu superior hierárquico, culminando com mútuas 

agressões verbais e físicas. Foi apurado que o entrevero teve origem em conversa 
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acerca do resultado de partida de futebol transmitida pela televisão na noite 

anterior e ocorreu integralmente nas dependências da empresa. 

 

Admitidos como verdadeiros todos os fatos acima narrados e especificamente em 

relação à forma do distrato e ao aviso prévio, é correto afirmar: 

 a) Já tendo sido anteriormente comunicada a extinção imotivada do contrato de 

trabalho ela não mais pode ser alterada e Luis Marcos tem direito à integralidade 

do aviso prévio. 

 b) Há conversão da dispensa imotivada em dispensa por justa causa cometida 

pelo empregado e Luis Marcos perde o direito ao período restante do aviso 

prévio; recebendo, apenas, o valor referente aos dias trabalhados. 

 c) Está configurada a hipótese de culpa recíproca para a extinção do contrato de 

trabalho e Luis Marcos tem direito a re ceber, a título de indenização, 50% do 

período faltante do aviso prévio inicialmente comunicado pela empresa. 

 d) Está configurada a hipótese de culpa recíproca para a extinção do contrato de 

trabalho e Luis Marcos terá direito de receber, a título de indenização, 50% do 

montante integral do aviso prévio. 

 e) Há conversão da dispensa imotivada em dispensa por justa causa cometida 

pelo empregado e Luis Marcos perde integralmente o direito ao aviso prévio, 

tornando-se devedor do valor equivalente ao período já cumprido. 

 

 

Questão 116: FCC - JT TRT1/TRT 1/2016 

Assunto: Justa Causa 

A respeito da extinção do contrato de trabalho por justa causa por culpa do 

empregado, e aquela por falta grave cometida pelo empregador, em 

conformidade com o que estabelece a CLT e ao entendimento sumulado pelo TST, 

é correto afirmar: 

 a)  Na hipótese de culpa recíproca para a extinção do contrato, o empregado 

perde o direito às férias e ao décimo-terceiro salário proporcionais. 
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 b)  Para o empregado de estabelecimento bancário, a falta contumaz de 

pagamento de dívida legalmente exigível é motivo para a extinção do contrato por 

justa causa. 

 c)  A imotivada ofensa física contra superior hierárquico, mesmo praticada fora 

do ambiente de trabalho, é suficiente à extinção do contrato por justa causa. 

 d)  A redução da quantidade de trabalho destinado a empregado contratado por 

tarefa, que implique qualquer tipo de diminuição salarial, é suficiente para a 

extinção do contrato por culpa do empregador. 

 e)  Em qualquer momento, a ocorrência de justa causa desobriga o empregador 

do pagamento de verbas rescisórias de natureza indenizatória. 

 

 

Questão 117: FCC - AJ TRT20/TRT 20/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2016 

Assunto: Justa Causa 

A empregada Héstia trabalhou na escola de educação infantil Pequeno Polegar 

como instrutora de dança contemporânea e jazz. Nos intervalos das aulas, Héstia 

acessava sites pornográficos em seu celular e praticava atos libidinosos com o 

porteiro da escola no banheiro dos funcionários. Além disso, Héstia 

frequentemente fumava em local proibido onde havia risco de incêndio e placas 

de sinalização proibitivas. Tais atitudes podem ser consideradas figuras de justa 

causa, respectivamente, nas modalidades: 

 a)  desídia; incontinência de conduta. 

 b)  incontinência de conduta; insubordinação. 

 c)  improbidade; incontinência de conduta. 

 d)  incontinência de conduta; indisciplina. 

 e)  mau procedimento; indisciplina. 

 

 

Questão 118: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017 
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Assunto: Justa Causa 

Diana frequentemente chegava atrasada no início de sua jornada de trabalho, 

atingia produção bem inferior àquela realizada pelos colegas de sua equipe, além 

de apresentar um número elevado de faltas injustificadas. Por tais razões, a 

empregada foi advertida, verbalmente e por escrito, além de receber suspensão 

disciplinar por 2 dias. Na situação apresentada, Diana cometeu falta grave que 

ensejaria a dispensa por justa causa na modalidade de 

 a)  incontinência de conduta. 

 b)  ato de insubordinação. 

 c)  atitude de indisciplina. 

 d)  ato de improbidade. 

 e)  desídia no desempenho das funções. 

 

 

Questão 119: FCC - JT TRT6/TRT 6/2015 

Assunto: Aviso Prévio 

Considerando as regras estabelecidas por lei para a concessão do aviso-prévio 

proporcional ao tempo de serviço, analise: 

 

I. Empregado com 11 meses e 29 dias de serviço na mesma empresa, tem direito a 

30 dias de avisoprévio. 

 

II. Empregado com 1 ano e 6 meses de serviço na mesma empresa, tem direito a 

36 dias de avisoprévio. 

 

III. Empregado com 1 ano, 11 meses e 29 dias de serviço na mesma empresa, tem 

direito a 36 dias de aviso-prévio. 

 

IV. Empregado com 2 anos e 9 meses de serviço na mesma empresa, tem direito a 

39 dias de aviso-prévio. 



 
 
 
 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 

V. Empregado com 25 anos, 5 meses e 13 dias de serviço na mesma empresa, tem 

direito a 90 dias de aviso-prévio. 

 

Está correto o que consta APENAS em 

 a) I e V. 

 b) III e IV. 

 c) I, II e IV. 

 d) II e III. 

 e) IV e V. 

 

 

Questão 120: FCC - Proc A (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/2015 

Assunto: Aviso Prévio 

Ulisses foi admitido como empregado para trabalhar na empresa Delta 

Promoções Culturais em 01/03/2014 e rescindiu unilateralmente o  contrato por 

sua própria iniciativa em 18/10/2014, ficando dispensado pelo empregador do 

cumprimento do aviso prévio. Neste caso, são devidas as seguintes verbas 

rescisórias ao trabalhador: 

 a) aviso prévio indenizado de 30 dias; saldo salarial de 18 dias do último mês 

trabalhado; férias proporcionais com 1/3; 13o salário proporcional. 

 b) saldo salarial de 18 dias do último mês trabalhado; férias proporcionais com 

1/3; 13o salário proporcional. 

 c) saldo salarial de 18 dias do último mês trabalhado; férias proporcionais com 

1/3; 13o salário proporcional; saque do FGTS sem a multa rescisória de 40%. 

 d) saldo salarial de 18 dias do último mês trabalhado; 13o salário proporcional; 

saque do FGTS com a multa rescisória de 40%. 

 e) aviso prévio indenizado de 30 dias; férias proporcionais com 1/3; 13o salário 

proporcional; saque do FGTS sem a multa rescisória de 40%. 
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Questão 121: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Aviso Prévio 

Empregador dispensa o empregado sem justa causa, dando aviso prévio ao 

mesmo. No 12º dia de cumprimento do aviso, o empregador arrepende-se de ter 

dispensado o empregado e reconsidera seu ato. Essa reconsideração  

 a) não gera qualquer efeito, pois em relação ao aviso prévio o legislador prevê 

que, depois de ter sido dado, não há qualquer possibilidade de arrependimento 

eficaz.  

 b) gera efeitos imediatos, sendo certo que, no caso de aviso prévio indenizado, o 

empregado deve voltar imediatamente ao trabalho.  

 c) não gera efeitos, pois já transcorridos mais de dez dias após a dispensa do 

empregado.  

 d) gera efeitos, se a outra parte aceitar a reconsideração.  

 e) não é possível, pois o aviso prévio é irrenunciável pelo empregado, não 

havendo que se falar em reconsideração do mesmo, sob pena de afronta a direito 

previsto em norma de ordem pública. 

 

 

Questão 122: FCC - AJ TRT4/TRT 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Aviso Prévio 

Sobre o instituto jurídico do aviso prévio no Direito Individual do Trabalho, é 

correto afirmar que: 

 a) na modalidade de ruptura contratual denominada ‘rescisão indireta’ não cabe o 

aviso prévio. 

 b) o horário normal de trabalho do empregado, durante o prazo do aviso, e se a 

rescisão tiver sido promovida pelo empregador, será reduzido de uma hora diária, 

sem prejuízo do salário integral. 

 c) o valor das horas extraordinárias, ainda que habituais, não integra o aviso 

prévio indenizado, diante da imprevisibilidade da sua execução. 
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 d) a falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito de 

descontar a metade dos salários correspondentes ao prazo respectivo, em razão 

do princípio protetor. 

 e) o empregado que, durante o prazo do aviso prévio, cometer qualquer das faltas 

consideradas pela lei como justas para a rescisão, perde o direito ao restante do 

respectivo prazo. 

 

 

Questão 123: FCC - JT TRT15/TRT 15/2015 

Assunto: Aviso Prévio 

Maria do Carmo era balconista da loja Amor e Alegria quando foi dispensada sem 

justa causa. Após sete dias, pediu ao seu empregador a liberação do cumprimento 

de seu aviso prévio, pois já havia obtido novo emprego, comprovando sua 

alegação com uma declaração do novo empregador informando que a mesma 

havia sido aprovada em processo seletivo e deveria comparecer ao serviço no dia 

seguinte munida de sua CTPS e documentos pertinentes para o imediato registro. 

Diante do narrado, o proprietário da loja Amor e Alegria deverá 

 a) pagar as verbas rescisórias com a integração do período do aviso prévio 

integral, uma vez que se trata de instituto irrenunciável pelo trabalhador. 

 b) deixar de pagar nas verbas rescisórias da empregada o aviso prévio integral, 

operando-se a renúncia do mesmo quando da comprovação de novo emprego. 

 c) pagar as verbas rescisórias de Maria do Carmo, excluindo o valor equivalente 

aos dias faltantes do prazo do aviso prévio. 

 d) descontar das verbas rescisórias de Maria do Carmo o período do aviso prévio 

que deixou de ser cumprido pela mesma, ocasionando prejuízos à loja. 

 e) pagar as verbas rescisórias apenas pela metade, com a inclusão do período 

faltante do cumprimento do aviso prévio, tendo se operado a culpa recíproca das 

partes. 

 

 



 
 
 
 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

Questão 124: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2015 

Assunto: Aviso Prévio 

Em relação ao aviso prévio, é INCORRETO o entendimento adotado por 

 a) Roberval, que presta horas extras habituais, e pleiteia que as mesmas integrem 

seu aviso prévio indenizado. 

 b) Salomão, que, requerendo a rescisão do contrato de trabalho por justa causa 

praticada pelo empregador, pretende receber o valor correspondente ao aviso 

prévio. 

 c) Juvêncio, que, tendo sido dispensado sem justa causa, recusa-se a aceitar a 

reconsideração pelo empregador do aviso prévio. 

 d) Severiano, que recebe salário pago na base de tarefa, e pretende que o cálculo 

do aviso prévio ser feito de acordo com a média dos últimos doze meses de 

serviço. 

 e) Aníbal, que, tendo pedido demissão, requer a redução de duas horas diárias 

durante o aviso prévio, sem prejuízo do salário integral. 

 

 

Questão 125: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2016 

Assunto: Aviso Prévio 

Em relação ao aviso prévio, considere: 

  

I. Na hipótese de rescisão de contrato de trabalho em decorrência do 

encerramento definitivo das atividades da empresa não é devido aviso prévio. 

  

II. Contrato de trabalho por prazo determinado que contém cláusula 

assecuratória do direito recíproco de rescisão antecipada não gera direito do 

empregado ao aviso prévio, mesmo que seja executado tal direito pelo 

empregador. 
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III. É válida a substituição do período que se reduz da jornada de trabalho durante 

o aviso prévio concedido pelo empregador pelo pagamento das horas 

correspondentes, desde que acrescidas do adicional de 50% sobre o valor da hora 

normal. 

  

IV. Aviso prévio e garantia de emprego são dois institutos incompatíveis, razão 

pela qual somente após o final do período desta pode ser concedido aquele. 

  

V. Tendo, no curso do aviso prévio, sido concedido ao empregado auxílio-doença, 

só se concretizam os efeitos da dispensa depois de expirado o benefício 

previdenciário, tendo em vista que a projeção do contrato de trabalho para o 

futuro, pela concessão do aviso prévio indenizado, tem efeitos limitados às 

vantagens econômicas obtidas no período de pré-aviso, ou seja, salários, reflexos 

e verbas rescisórias. 

  

Está correto o que consta APENAS em 

 a)  IV e V. 

 b)  II e III. 

 c)  I, IV e V. 

 d)  III e V. 

 e)  I, II e IV. 

 

 

Questão 126: FCC - Adv Jr (METRO SP)/METRO SP/2016 

Assunto: Aviso Prévio 

De acordo com o entendimento Sumulado do TST, a ocorrência de justa causa, no 

decurso do prazo do aviso prévio dado pelo empregador, retira do empregado 

qualquer direito às verbas rescisórias de natureza indenizatória, 

 a)  salvo ato de embriaguez habitual ou em serviço. 
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 b)  não havendo qualquer exceção. 

 c)  salvo a ocorrência de ato de desídia. 

 d)  salvo a ocorrência de condenação criminal do empregado transitada em 

julgado, sem suspensão da execução da pena. 

 e)  salvo a ocorrência de abandono de emprego. 

 

 

Questão 127: FCC - AJ TRT20/TRT 20/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Aviso Prévio 

A notificação ou comunicação antecipada que uma das partes faz à outra 

manifestando a sua intenção em romper o contrato de trabalho é conceituada 

como aviso prévio. Conforme previsão legal e sumulada pelo Tribunal Superior do 

Trabalho, 

 a)  é permitido por lei substituir o período que se reduz da jornada de trabalho, no 

aviso prévio, pelo pagamento das horas correspondentes, desde que acrescida do 

adicional de horas extras em dobro. 

 b)  após a comunicação do aviso prévio, a rescisão torna-se efetiva depois de 

expirado o respectivo prazo, mas, se a parte notificante reconsiderar o ato, antes 

de seu termo, a outra parte fica obrigada a aceitar a reconsideração. 

 c)  o empregado que, durante o prazo do aviso prévio, cometer quaisquer das 

faltas consideradas pela lei como justa causa para a rescisão, perde o direito ao 

restante do respectivo prazo. 

 d)  a ocorrência de qualquer motivo de justa causa no decurso do prazo do aviso 

prévio dado pelo empregador, retira do empregado qualquer direito às verbas 

rescisórias de natureza indenizatória. 

 e)  é devido o aviso prévio na despedida indireta, mas nesse caso o valor das horas 

extraordinárias habituais não integrará o aviso prévio indenizado. 

 

 

Questão 128: FCC - JT TRT6/TRT 6/2015 
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Assunto: Garantias Provisórias de Emprego 

Em relação às garantias aos dirigentes sindicais, é INCORRETO afirmar que 

 a) o dirigente sindical somente poderá ser dispensado por falta grave mediante a 

apuração em inquérito judicial. 

 b) a estabilidade do empregado dirigente sindical é assegurada desde que o 

empregador tome ciência do registro da candidatura ou da eleição e da posse do 

mesmo, por qualquer meio, na vigência do contrato de trabalho. 

 c) a estabilidade é assegurada a todos os componentes da diretoria do sindicato, 

inclusive aos suplentes. 

 d) o empregado de categoria diferenciada eleito dirigente sindical só goza de 

estabilidade se exercer na empresa atividade pertinente à categoria profissional 

do sindicato para o qual foi eleito dirigente. 

 e) havendo extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial do 

sindicato, não há razão para subsistir a estabilidade. 

 

 

Questão 129: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Garantias Provisórias de Emprego 

Matheus trabalha na filial da empresa X, na cidade de Juiz de Fora. Em 24 de 

março de 2015 foi eleito membro da CIPA. Entretanto, no dia 28 de maio de 2015, 

o estabelecimento em que trabalhava foi extinto e ele foi dispensado sem justa 

causa. Em relação a essa situação,  

 a) a dispensa é inválida, pois a estabilidade de membro eleito da CIPA tem por 

fundamento o interesse coletivo dos trabalhadores que representa.  

 b) a dispensa é válida, sendo certo que a estabilidade do cipeiro não constitui 

vantagem pessoal, mas garantia para as atividades dos membros da CIPA, que 

somente tem razão de ser quando em atividade a empresa. Extinto o 

estabelecimento, não se verifica a despedida arbitrária.  

 c) a dispensa é inválida, pois a estabilidade do cipeiro constitui vantagem pessoal 

que independe da atividade da empresa.  
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 d) havendo membro eleito da CIPA no estabelecimento, o mesmo não pode ser 

extinto, sob pena de afronta à garantia fundamental de permanência no emprego 

assegurada ao cipeiro.  

 e) a dispensa é válida, mas a empresa terá que pagar ao empregado indenização 

equivalente ao período faltante para o término da estabilidade, pela metade. 

 

 

Questão 130: FCC - JT TRT1/TRT 1/2015 

Assunto: Garantias Provisórias de Emprego 

Em relação ao sistema de estabilidade e garantia no emprego, de acordo com o 

entendimento sumulado do Tribunal Superior do Trabalho, considere: 

 

I. A estabilidade provisória do cipeiro não constitui vantagem pessoal, mas 

garantia para as atividades dos membros da CIPA, que somente tem razão de ser 

quando em atividade a empresa. Extinto o estabelecimento, não se verifica a 

despedida arbitrária, sendo impossível a reintegração e indevida a indenização do 

período estabilitário. 

II. A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no art. 10, 

inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, mesmo 

na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. 

III. O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito 

ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade (art. 10, II, "b" do 

ADCT). 

IV. A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der 

durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos 

salários e demais direitos correspondentes ao contrato de trabalho. 

 

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a) I, II e III. 

 b) I e IV. 
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 c) II, III e IV. 

 d) III e IV. 

 e) I e II. 

 

 

Questão 131: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2016 

Assunto: Garantias Provisórias de Emprego 

Com base no entendimento pacífico da jurisprudência em relação às estabilidades 

provisórias no emprego, deve ser considerada como correta a seguinte situação: 

 a)  Dispensada sem justa causa em 10/05/2015, com aviso prévio indenizado, 

Maria entrou em contato com o empregador dizendo que em 25/05/2015 obteve 

a confirmação de que estava grávida de um mês. Pleiteou indenização atinente 

aos salários e demais vantagens até cinco meses após o parto, de acordo com 

preceito constitucional. A empresa alegou que não teve ciência da gravidez até o 

rompimento do contrato e, portanto, a rescisão foi plenamente válida. 

 b)  Empregada admitida em 01/04/2015, por contrato de experiência com prazo 

de 60 dias. Em 28/05/2015, sofreu acidente do trabalho. A empresa não 

reconhece o direito à estabilidade em face do tipo de contrato firmado. 

 c)  Diante do encerramento das atividades do estabelecimento da empresa 

situado em Sinop, empregado eleito suplente da CIPA exige que a empresa 

obrigatoriamente proceda sua transferência para o estabelecimento da empresa 

em Cáceres, com a manutenção de seu mandato e, consequentemente, de sua 

estabilidade no emprego. 

 d)  Empresa, não reconhecendo o direito a estabilidade provisória no emprego de 

empregado eleito para o cargo de delegado sindical, dispensa o mesmo sem justa 

causa. 

 e)  Empregado eleito diretor suplente de Cooperativa discorda de sua dispensa 

sem justa causa, considerando ser detentor de estabilidade provisória no 

emprego, na forma da lei. 
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Questão 132: FCC - JT TRT1/TRT 1/2016 

Assunto: Garantias Provisórias de Emprego 

Tem garantia provisória de emprego, EXCETO: 

 a)  o empregado que, não tendo optado pelo regime do FGTS, em 05/10/1988, 

contasse mais de 10 anos ininterruptos de trabalho para a mesma empresa. 

 b)  o empregado eleito vice-presidente de CIPA, até um ano após o término do 

mandato. 

 c)  o empregado no exercício do cargo de presidente de entidade sindical que 

firme acordo coletivo com seu empregador. 

 d)  a empregada, da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. 

 e)  o empregado que recebeu auxílio-doença acidentário por 45 dias, até 1 ano 

após a cessação do auxílio. 

 

 

Questão 133: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2017 

Assunto: Garantias Provisórias de Emprego 

De acordo com o entendimento Sumulado do TST, no tocante à estabilidade do 

dirigente sindical, considere: 

 

I. Não é assegurada a estabilidade provisória ao empregado dirigente sindical, se a 

comunicação do registro da candidatura ou da eleição e da posse tenha sido 

realizada fora do prazo legal previsto na CLT, mesmo que a ciência do empregador 

ocorra na vigência do contrato de trabalho. 

 

II. Havendo extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial do 

sindicato, não subsistirá a estabilidade. 

 



 
 
 
 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

III. O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante 

o período de aviso prévio, ainda que indenizado, não lhe assegura a estabilidade. 

 

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a)  I e II. 

 b)  II e III. 

 c)  I e III. 

 d)  II. 

 e)  III. 

 

 

Questão 134: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2017 

Assunto: Garantias Provisórias de Emprego 

Ícaro trabalha no Hotel Sossego como analista do setor de recursos humanos, 

filiado ao sindicato de sua categoria profissional. Registrou-se como candidato a 

dirigente sindical para o biênio 2016/2017 e foi vitorioso. Com fundamento na 

legislação e no entendimento sumulado do Tribunal Superior do Trabalho, em 

relação à estabilidade provisória e ao exercício na função de dirigente sindical, 

 a)  a estabilidade de Ícaro fica assegurada a partir do momento do registro de sua 

candidatura a cargo de direção de entidade sindical, até dois anos após o final do 

seu mandato. 

 b)  caso houvesse a extinção da atividade empresarial no âmbito da base 

territorial do sindicato, não haveria razão para subsistir a estabilidade. 

 c)  a estabilidade estaria assegurada a Ícaro ainda que ele estivesse cumprindo 

aviso prévio por ocasião do registro de sua candidatura. 

 d)  o empregado eleito para cargo de representação profissional, não poderá ser 

impedido do exercício de suas funções, mas poderá ser transferido para qualquer 

filial da empresa ainda que lhe dificulte o desempenho das suas atribuições 

sindicais. 
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 e)  se Ícaro pertencesse à categoria diferenciada e fosse eleito dirigente sindical 

gozaria de estabilidade ainda que não exercesse na empresa atividade pertinente 

à categoria profissional do sindicato para o qual foi eleito dirigente. 

 

 

Questão 135: FCC - JT TRT15/TRT 15/2015 

Assunto: FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) 

Sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço − FGTS, cabe aos empregadores 

depositarem em contas vinculadas dos empregados o valor correspondente a 8% 

da remuneração do mês anterior, incluídas as comissões, as prestações in natura, 

o 13º salário, 

 a) as férias indenizadas acrescidas do terço constitucional, mas excluídas as 

gorjetas. 

 b) as gorjetas e as férias indenizadas acrescidas do terço constitucional. 

 c) excluídas as gorjetas. 

 d) as gorjetas, os adicionais de horas extras e noturno, sendo excluídos os 

adicionais de periculosidade e de insalubridade. 

 e) as gorjetas. 

 

 

Questão 136: FCC - JT TRT1/TRT 1/2015 

Assunto: FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) 

Em relação à aplicação da Lei nº 8.036/1990, referente ao Fundo de Garantia de 

Tempo de Serviço (FGTS), é correto afirmar: 

 a) É competente a Justiça do Trabalho para julgar os dissídios entre os 

trabalhadores e os empregadores decorrentes da aplicação desta Lei, mesmo 

quando a Caixa Econômica Federal, a União e o Ministério do Trabalho e da 

Previdência Social figurarem como assistentes. 

 b) Nas reclamatórias trabalhistas que objetivam o ressarcimento de parcelas 

relativas ao FGTS, ou que, direta ou indiretamente, impliquem essa obrigação de 
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fazer, o juiz determinará que a empresa sucumbente proceda ao recolhimento 

imediato das importâncias devidas a tal título. 

 c) Nas reclamatórias trabalhistas que objetivam o ressarcimento de parcelas 

relativas ao FGTS, ou que, direta ou indiretamente impliquem essa obrigação de 

fazer, o juiz poderá determinar que a empresa sucumbente proceda ao 

pagamento dos valores devidos a este título diretamente ao empregado. 

 d) O empregador que não realizar os depósitos previstos nesta Lei, no prazo 

fixado, responderá pela incidência da Taxa Referencial − TR sobre a importância 

correspondente e sobre o valor dos depósitos, acrescido da TR, incidirão, ainda, 

juros de mora de 1,0% a.m. ou fração e multa, sujeitando-se, também, às 

obrigações e sanções previstas no Decreto-lei nº 368/1968. 

 e) Os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos 

monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos créditos 

trabalhistas e capitalizarão juros de três por cento ao ano. 

 

 

Questão 137: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2015 

Assunto: FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) 

Para fins de recolhimento do FGTS, 

 a) incluem-se na remuneração as importâncias recebi das a título de incentivo à 

demissão. 

 b) não é considerado o período em que o empregado fica afastado do trabalho 

para prestação do serviço militar obrigatório. 

 c) os contratos de aprendizagem terão alíquota incidente de cinco por cento. 

 d) as empresas sujeitas ao regime da legislação trabalhista poderão equiparar 

seus diretores não empregados aos demais trabalhadores sujeitos ao regime do 

FGTS, considerando-se diretor aquele que exerça cargo de administração 

previsto em lei, estatuto ou contrato social, independente da denominação do 

cargo. 
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 e) inclui-se na remuneração, para os fins de recolhimento do FGTS, a 

importâncias recebida a título de abono de férias. 

 

 

Questão 138: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2016 

Assunto: FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) 

Em relação ao FGTS, a legislação específica estabelece que 

 a)  em razão do alto grau de confiança verificado na prática, a empresa não está 

obrigada a recolher FGTS a diretor não empregado, ainda que o contrato de 

trabalho do mesmo não tenha sido suspenso. 

 b)  apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais do FGTS é competência 

da Caixa Econômica Federal, como agente operador do Fundo. 

 c)  os depósitos efetuados nas contas vinculadas do FGTS serão corrigidos 

monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos e 

depósitos de poupança e capitalizarão juros de 1% ao mês. 

 d)  o empregador não está obrigado a realizar os depósitos do FGTS em casos de 

afastamento do empregado do trabalho por mais de dezesseis dias, tendo em 

vista que, nesses casos, o contrato de trabalho fica suspenso. 

 e)  a conta vinculada do FGTS poderá ser movimentada em caso de falecimento 

do trabalhador, sendo o saldo pago a seus dependentes, para esse fim habilitados 

perante a Previdência Social, segundo o critério adotado para a concessão de 

pensões por morte. Na falta de dependentes, farão jus ao recebimento do saldo da 

conta vinculada seus sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independente de inventário ou arrolamento. 

 

 

Questão 139: FCC - JT TRT1/TRT 1/2016 

Assunto: FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) 
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Em relação ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, com base na Lei nº 

8.036/90, é correto afirmar: 

 a)  As pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas na 

forma da lei como entidades beneficentes de assistência social, estão dispensadas 

do recolhimento do FGTS. 

 b)  É direito dos trabalhadores, a qualquer tempo da vigência do contrato, optar 

pelo regime do FGTS, retroativamente à 05/10/1978 ou à data da sua admissão, 

se esta última for mais recente. 

 c)  Na hipótese de dispensa sem justa causa, a sociedade anônima empregadora 

pagará, juntamente com as demais parcelas devidas pelo distrato, diretamente ao 

empregado, importância igual a 40% do montante de todos os depósitos 

realizados na conta vinculada durante o contrato de trabalho, atualizados 

monetariamente e acrescidos os respectivos juros. 

 d)  É hipótese de movimentação pelo trabalhador de sua conta vinculada, no 

curso do contrato de trabalho, quando algum dependente seu for portador do 

vírus HIV. 

 e)  A critério da empresa, seus diretores, apenas os que forem empregados, 

poderão ser incluídos no regime do FGTS. 

 

 

Questão 140: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto: FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) 

Com relação ao FGTS, considere: 

 

I. A equivalência entre os regimes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e da 

estabilidade prevista na CLT é meramente jurídica e não econômica, sendo 

indevidos valores a título de reposição de diferenças. 

 

II. O pagamento relativo ao período de aviso prévio, trabalhado ou não, está 

sujeito à contribuição para o FGTS. 



 
 
 
 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 

III. Caberá ao Conselho Curador do FGTS, na qualidade de agente operador, 

emitir Certificado de Regularidade do FGTS. 

 

IV. Quando ocorrer rescisão do contrato de trabalho por culpa recíproca ou força 

maior reconhecida pela Justiça do Trabalho, o percentual devido relativo à multa 

pela rescisão será de 20%. 

 

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a)  I e II. 

 b)  I, II e III. 

 c)  II, III e IV. 

 d)  I, II e IV. 

  e)  III e IV. 

 

 

Questão 141: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto: FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) 

Quanto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, segundo 

ordenamento jurídico e jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do 

Trabalho: 

 a)  A contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço incide sobre a 

remuneração mensal devida ao empregado, inclusive horas extras e adicionais, 

desde que habituais. 

 b)  É trintenária a prescrição do direito de reclamar contra a falta de recolhimento 

de contribuição para o FGTS, observado o prazo de cinco anos após o término do 

contrato. 

 c)  Quando ocorrer despedida por culpa recíproca ou força maior, reconhecida 

pela Justiça do Trabalho, o percentual da multa rescisória será reduzido para dez 

por cento. 
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 d)  A prescrição da pretensão relativa às parcelas remuneratórias alcança o 

respectivo recolhimento da contribuição para o FGTS. 

 e)  A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada quando 

houver suspensão total do trabalho avulso por período igual ou superior a 

sessenta dias, comprovada por declaração do sindicato representativo da 

categoria profissional. 

 

 

Questão 142: FCC - JT TRT1/TRT 1/2015 

Assunto: Tutelas Especiais (trabalho) 

Determinada associação filantrópica, sem fins lucrativos, reconhecida como de 

utilidade pública municipal, estadual e federal, tem em seu objeto social o 

atendimento de crianças, adolescentes e adultos com deficiência mental, 

possuindo mais de setecentos alunos, oferecendo atendimento especializado, 

com equipe de profissionais e estrutura física apropriada, por meio de cem 

empregados. 

 

Nesta situação, 

 a) embora inserida no contexto do exercício de uma função social relevante, a 

legislação nacional a obriga, da mesma forma que qualquer outro 

empreendimento comercial, industrial, agrário ou do terceiro setor, às exigências 

legais de cumprimento da cota legal de empregados com deficiência (art. 93 da Lei 

nº 8.213/1991). 

 b) não se sujeita ao cumprimento da cota legal de contratação de portadores de 

deficiência, estabelecida no art. 93 da Lei nº 8.213/1991. 

 c) pode, querendo, e de forma voluntária, contratar portadores de deficiência 

com o fito de aumentar o seu prestígio social junto à comunidade. 

 d) deve, querendo, admitir, em seu quadro, empregados com deficiência, e 

mostrar à sociedade, por meio de seu exemplo, a necessidade imperiosa de 

cumprir o princípio da igualdade de oportunidade a tais trabalhadores. 
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 e) em virtude das características especiais de seu objeto social deve cumprir 

apenas a metade da cota legal de contratação de deficientes, tendo em vista que o 

Brasil ratificou a Convenção nº 159 da OIT (Convênio sobre Readaptação 

Profissional e o Emprego de Pessoas Inválidas), a Declaração de Direitos do 

Retardado (Ag. 26/2856, de 20 de dezembro de 1971), a Declaração das Nações 

Unidas dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência (Resolução nº 

3.447/1973), entre outros instrumentos jurídicos internacionais. 

 

 

Questão 143: FCC - JT TRT15/TRT 15/2015 

Assunto: Proteção do Trabalho do Menor (trabalho infantil) 

Considere a seguinte notícia publicada recentemente: 

  

O ator e diretor Carlos protestou na noite de 13/07/15, em São Paulo, antes da  

sessão para convidados de um musical, contra a decisão judicial que vetou dois 

atores de 13 e 10 anos, respectivamente, na estreia da produção. (...) O argumento 

para a proibição, segundo a produção, foi a presença de suposta linguagem 

inadequada, que poderia prejudicar o desenvolvimento psíquico dos jovens atores 

(...). 

 

(Adaptado de: Jornal Folha de S. Paulo, Caderno Ilustrada, 14/07/2015) 

 

Com base nas disposições legais é INCORRETO afirmar que 

 a) o Juiz da Infância e da Juventude poderá autorizar ao menor o trabalho em 

teatros de revista, cinemas, boates, cassinos, cabarés, dancings e 

estabelecimentos análogos, desde que a representação tenha fim educativo ou 

que a peça não prejudique sua formação moral e que seja essencial à subsistência 

do mesmo ou à de seus pais, avós ou irmãos. 

 b) segundo a CLT, ao menor nunca será permitido o trabalho prestado de 

qualquer modo em teatros de revista, cinemas, boates, cassinos, cabarés, dancings 
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e estabelecimentos análogos, por serem considerados prejudiciais à moralidade 

do mesmo. 

 c) os adolescentes no Brasil têm direito à profissionalização e à proteção no 

trabalho, observados o respeito à condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento e a capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho, 

considerando-se adolescente aquele entre doze e dezoito anos de idade. 

 d) o Conselho Tutelar é órgão não jurisdicional, encarregado pela sociedade de 

zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, e será composto 

por membros de reconhecida idoneidade moral, com idade superior a vinte e um 

anos e que residam no município em que será implantado o Conselho. 

 e) verificado pela autoridade competente que o trabalho executado pelo menor é 

prejudicial à sua saúde, ao seu desenvolvimento físico ou à sua moralidade, 

poderá obrigá-lo a abandonar o serviço. 

 

 

Questão 144: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2015 

Assunto: Proteção do Trabalho do Menor (trabalho infantil) 

Em relação ao empregado menor de 18 anos, considere: 

 

I. O menor de 18 anos pode firmar recibos de salário, mas, em caso de rescisão do 

contrato de trabalho, não pode dar quitação ao empregador pela indenização que 

lhe for devida sem assistência dos seus responsáveis legais. 

 

II. É vedado prorrogar a duração normal diária do trabalho do menor, exceto, por 

motivo de força maior, até o máximo de doze horas, desde que seja pago o 

acréscimo salarial sobre a hora normal e desde que o trabalho do menor seja 

imprescindível ao funcionamento da empresa. 
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III. Verificado pela autoridade competente que o trabalho executado pelo menor 

é prejudicial à sua saúde, ao seu desenvolvimento físico ou à sua moralidade, ela 

deverá notificar os pais ou responsáveis para que os mesmos o obriguem a 

abandonar o serviço, sob pena de responsabilização. 

 

IV. Contra os menores de 18 anos não corre nenhum prazo de prescrição. 

 

V. Quando o menor de 18 anos for empregado em mais de um estabelecimento, as 

horas de trabalho em cada um serão totalizadas. 

 

Está correto o que consta APENAS em 

 a) III e V. 

 b) I, IV e V. 

 c) II e III. 

 d) I, II, IV e V. 

 e) II e V. 

 

 

Questão 145: FCC - JT TRT15/TRT 15/2015 

Assunto: Proteção do Trabalho da Mulher 

Isabel trabalhou como Secretária para a empresa “A” apenas durante contrato de 

experiência de noventa dias. Dois meses após tal data, Isabel teve conhecimento 

de que, quando da extinção do contrato de experiência, estava grávida, e 

imediatamente informou seu ex-empregador e seu sindicato. As partes foram 

orientadas que, com base no disposto em cláusula da convenção coletiva da 

categoria, poderiam firmar acordo perante a Comissão de Conciliação Prévia, 

recebendo Isabel uma indenização compensatória e transigindo sobre o período 

estabilitário. Com base em entendimento pacificado do TST, 

 a) um acordo firmado nestes moldes seria válido de pleno direito, uma vez que 

prevista tal possibilidade em norma coletiva, estando assistida a gestante pelo seu 
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sindicato de classe e firmada a transação perante Comissão de Conciliação Prévia, 

não tendo sido noticiada qualquer ressalva quanto à matéria acordada. 

 b) a empresa não tem obrigação de pagar salários e demais direitos decorrentes 

do período estabilitário, tendo em vista que a própria gestante desconhecia seu 

estado gravídico na data da rescisão contratual de trabalho, não tendo, portanto, 

informado seu empregador em tempo hábil. 

 c) um acordo firmado nestes moldes não produziria efeitos jurídicos, sendo nula 

de pleno direito a transação, uma vez que a cláusula normativa que estabelece a 

possibilidade de renúncia ou transação, pela gestante, das garantias à 

manutenção do emprego e salário não é considerada legítima em face dos direitos 

constitucionais à estabilidade provisória no emprego. 

 d) a empresa não está obrigada a arcar com os salários e consectários legais do 

período da estabilidade decorrente da gravidez, uma vez que Isabel estava dentro 

de seu contrato de experiência, considerado contrato de trabalho a termo, 

incompatível com o instituto da estabilidade que objetiva a continuidade do 

vínculo empregatício o que não se coaduna com a essência do contrato a prazo, 

que encerra-se com o advento do termo final ou da condição resolutiva. 

 e) um acordo firmado nestes moldes seria válido de pleno direito, uma vez que 

prevista tal possibilidade em norma coletiva, estando assistida a gestante pelo seu 

sindicato de classe e firmada a transação perante Comissão de Conciliação Prévia, 

desde que o procedimento fosse feito ainda dentro do prazo do período da 

estabilidade provisória no emprego, senão, haveria a renúncia de tal período por 

Isabel, por não exercê-lo dentro do prazo legal. 

 

Questão 146: FCC - JT TRT1/TRT 1/2015 

Assunto: Proteção do Trabalho da Mulher 

Em relação à proteção à maternidade nas relações de trabalho, é INCORRETO 

afirmar: 

 a) A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de 

trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, 
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garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na alínea b do 

inciso II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

 b) Em caso de morte da genitora, é assegurado ao cônjuge ou companheiro 

empregado o gozo de licença por todo o período da licença maternidade ou pelo 

tempo restante a que teria direito a mãe, exceto no caso de falecimento do filho 

ou de seu abandono. 

 c) À empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de 

criança será concedida licença-maternidade de 150 dias, sem prejuízo do 

emprego e do salário. 

 d) Durante o período a que se refere o artigo 392 da CLT, a mulher terá direito ao 

salário integral e, quando variável, calculado de acordo com a média dos 6 últimos 

meses de trabalho, bem como os direitos e vantagens adquiridos, sendo-lhe ainda 

facultado reverter à função que anteriormente ocupava. 

 e) A licença-maternidade só será concedida mediante apresentação do termo 

judicial de guarda à adotante ou guardiã. 

 

 

Questão 147: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2015 

Assunto: Proteção do Trabalho da Mulher 

Constitui medida de proteção ao trabalho da mulher, a 

 a) determinação de vagas exclusivas nos cursos de formação e qualificação de 

mão de obra, ministrados por instituições governamentais, em percentual 

equivalente a cinquenta por cento. 

 b) obrigatoriedade, nos estabelecimentos em que trabalham pelo menos vinte 

mulheres, com mais de dezesseis anos de idade, de local apropriado onde seja 

permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no 

período de amamentação. 
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 c) garantia de que os locais destinados à guarda dos filhos das operárias durante o 

período da amamentação possuam, no mínimo, um berçário, uma saleta de 

amamentação, uma cozinha dietética e uma instalação sanitária. 

 d) vedação de emprego de mulher em serviço que demande força muscular 

superior a quinze quilos para o trabalho contínuo, ou trinta e vinte quilos para o 

trabalho ocasional. 

 e) possibilidade de afastamento do emprego da empregada gestante, mediante 

atestado médico, a partir do trigésimo dia antes do parto. 

 

 

Questão 148: FCC - JT TRT6/TRT 6/2015 

Assunto: Insalubridade e Periculosidade 

A empresa Sucesso Empresarial S/A funciona em um edifício de dezesseis 

andares, que é considerado um "edifício inteligente", tendo em vista a tecnologia 

de ponta utilizada para o funcionamento de elevadores, sistema de segurança e de 

equipamentos em geral. Para o funcionamento de todos esses aparatos 

tecnológicos, o edifício conta com geradores potentes, que são alimentados por 

óleo diesel armazenado em grandes tanques desenterrados, que estão localizados 

no 3º subsolo e no 16º andar. Considerando que nos três subsolos do edifício 

funcionam as garagens e que no 16º andar funciona um restaurante, têm direito 

ao recebimento de adicional de periculosidade 

 a) os trabalhadores que param seus carros no 3º subsolo e os que frequentam o 

restaurante. 

 b) os trabalhadores encarregados da manutenção dos tanques de combustível e 

os que estejam em um raio de cento e cinquenta metros distantes dos tanques. 

 c) os trabalhadores que, de alguma forma, manipulam o combustível. 

 d) os trabalhadores que frequentam as garagens e o restaurante, e aqueles que 

trabalham nos dois andares abaixo do restaurante. 
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 e) todos os trabalhadores que desenvolvem suas atividades no interior do 

edifício, independentemente de estarem em pavimento igual ou distinto de onde 

estão instalados os tanques. 

 

 

Questão 149: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Insalubridade e Periculosidade 

Daniel, empregado da Pizzaria Novo Sabor, trabalha como entregador de pizza, 

utilizando moto para tal finalidade. Em razão da condição de execução do 

trabalho, Daniel 

 a) não tem direito de receber qualquer adicional de remuneração, pois seu 

trabalho não se caracteriza como atividade insalubre ou perigosa.  

 b) não tem direito de receber qualquer adicional de remuneração, pois não 

trabalha com inflamáveis ou explosivos, as únicas situações que caracterizam 

condição perigosa de trabalho para fins de percepção do adicional respectivo.  

 c) tem direito de receber adicional de insalubridade, pois o trabalho com moto é 

prejudicial para sua saúde.  

 d) tem direito de receber adicional de insalubridade, mas somente em grau 

mínimo, mais adicional de periculosidade, calculado em razão do tempo em que se 

utiliza da moto na execução do trabalho.  

 e) tem direito de receber adicional de periculosidade, por expressa previsão legal. 

 

 

Questão 150: FCC - JT TRT15/TRT 15/2015 

Assunto: Insalubridade e Periculosidade 

Em uma empresa em que se constata apenas exposição a um agente perigoso, 

trabalham Messias, João e Carlos, sendo que Messias trabalha diretamente com o 

transporte de material inflamável, de modo permanente, nas dependências da 

empresa. João faz a rendição de Messias durante o intervalo para alimentação e 

descanso e, no restante do tempo, exerce a função de chefe de almoxarifado. 
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Carlos também exerce a função de chefe de almoxarifado, entretanto, no seu 

intervalo para alimentação pega carona com João no transporte de inflamáveis, 

cujo trajeto dura cerca de cinco minutos. 

 

Diante dessa situação, com base na legislação aplicável e no entendimento 

pacificado do TST, o direito ao recebimento de adicional de periculosidade é de 

 a) Messias, que faz jus ao adicional de periculosidade integral; João, ao 

proporcional ao tempo de exposição ao inflamável e Carlos não tem direito ao 

referido adicional. 

 b) Messias, apenas, que lida diretamente com produtos inflamáveis em toda a 

jornada de trabalho. 

 c) Messias e João, mas Carlos não possui qualquer direito. 

 d) Messias, João e Carlos. 

 e) Messias, que faz jus ao referido adicional e tanto João quanto Carlos devem 

recebê-lo de forma proporcional, tendo em vista seu grau de exposição a agente 

perigoso. 

 

 

Questão 151: FCC - JT TRT15/TRT 15/2015 

Assunto: Insalubridade e Periculosidade 

Conforme entendimento pacificado do TST em matéria de Segurança e Medicina 

do Trabalho, é INCORRETO afirmar que 

 a) o adicional de insalubridade já remunera os dias de repouso semanal e feriados. 

 b) o adicional de periculosidade deve compor a base de cálculo do adicional 

noturno, já que também neste horário o trabalhador permanece sob as condições 

de risco. 

 c) a realização de perícia é obrigatória para a constatação de insalubridade, sendo 

permitido ao julgador a utilização de outros meios de prova, quando impossível 

sua realização, como em caso de fechamento da empresa. 
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 d) a eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos protetores 

aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo não exclui a percepção do 

respectivo adicional, dependendo de perícia a apuração de tal fato. 

 e) em face de ausência de previsão legal, é indevido o adicional de insalubridade 

ao trabalhador em atividade a céu aberto por sujeição à radiação solar. 

 

 

Questão 152: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016 

Assunto: Insalubridade e Periculosidade 

Marcelina trabalha como ascensorista nos elevadores de uma unidade hospitalar 

de pronto atendimento médico em Cuiabá, cumprindo jornada de seis horas 

diárias. Alegando que no desempenho da função se relaciona com pacientes 

portadores de doenças infectocontagiosas, estando sujeita à transmissão por 

contato (direto ou indireto) e pelo ar, pretende o recebimento de adicional de 

insalubridade. A empresa alega que Marcelina não tem direito, tendo em vista não 

ser profissional de saúde, exercer profissão que tem regulamentação própria e 

pelo fato de que o contato com os pacientes é meramente intermitente. O direito 

 a)  não pode ser reconhecido, pois o contato com os pacientes não se dá de forma 

direta e não implica em manipulação dos mesmos, o que é feito por médicos e 

enfermeiros. 

 b)  pode ser reconhecido, pois o caráter intermitente do trabalho executado em 

condições insalubres não afasta o direto à percepção do adicional. 

 c)  não pode ser reconhecido, pois somente médicos e enfermeiros têm direito a 

adicional de insalubridade por contato com pacientes. 

 d)  pode ser reconhecido, pois trata-se de direito assegurado a todos os 

empregados de hospitais, independentemente das atividades executadas. 

 e)  não pode ser reconhecido, pois o trabalho dos ascensoristas é regulado por 

legislação própria, na qual, pelas peculiaridades do trabalho, não há previsão do 

direito a adicional de insalubridade. 
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Questão 153: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2016 

Assunto: Insalubridade e Periculosidade 

Considerando que atividades perigosas são aquelas que expõem o trabalhador a 

uma condição de risco acentuado à sua vida, de acordo com a jurisprudência 

pacífica do TST, têm direito ao adicional de periculosidade 

 a)  os tripulantes e demais empregados em serviços auxiliares de transporte 

aéreo que, no momento do abastecimento da aeronave, permanecem a bordo. 

 b)  os empregados que trabalham em sistema elétrico de potência em condições 

de risco, ou que o façam com equipamentos e instalações elétricas similares, que 

ofereçam risco equivalente, não incluídos, porém, os que trabalham em unidade 

consumidora de energia elétrica. 

 c)  os empregados expostos a radiação ionizante ou à substância radioativa, nos 

termos da regulamentação do Ministério do Trabalho. 

 d)  os empregados que desenvolvem suas atividades em edifício (construção 

vertical) onde estão instalados tanques para armazenamento de líquido 

inflamável, em quantidade acima do limite legal, desde que o trabalho seja 

exercido no mesmo pavimento em que estão instalados os tanques. 

 e)  os empregados cabistas, instaladores e reparadores de linhas e aparelhos de 

empresas de telefonia, desde que fiquem expostos a condições de risco 

equivalente ao do trabalho exercido em contato com sistema elétrico de potência, 

salvo quando suas atividades sejam exercidas em conjunto com instaladores de 

rede elétrica, que ficam responsáveis pelo controle do contato com a energia 

elétrica de potência. 

 

 

Questão 154: FCC - JT TRT1/TRT 1/2016 

Assunto: Insalubridade e Periculosidade 
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Em relação ao trabalho em condições de periculosidade ou de insalubridade, com 

base no entendimento sumulado pelo TST, é correto afirmar: 

 a)  Especificado o agente insalubre na petição inicial, a verificação, por meio de 

perícia, da existência de condição nociva diversa, impede a condenação no 

respectivo adicional, por violação à ampla defesa. 

 b)  A só intermitência na exposição, pelo empregado, a condições insalubres, não 

retira o direito ao recebimento do respectivo adicional. 

 c)  O fornecimento de equipamento de proteção pelo empregador faz presumir a 

existência de ambiente nocivo à saúde do empregado. 

 d)  A exposição intermitente a condições de risco gera, para o trabalhador, o 

direito ao recebimento de adicional de periculosidade proporcional ao efetivo 

tempo de exposição. 

 e)  O pagamento por mais de 10 anos ininterruptos de adicional da insalubridade 

gera a incorporação definitiva da rubrica à remuneração do empregado, sendo 

vedada a sua supressão posterior, ainda que eliminado o agente nocivo. 

 

 

Questão 155: FCC - Ass Jur (ALMS)/ALMS/2016 

Assunto: Insalubridade e Periculosidade 

Segundo entendimento Sumulado pelo Tribunal Superior do Trabalho, o 

pagamento de adicional de periculosidade efetuado por mera liberalidade da 

empresa 

 a)  dispensa a realização de prova técnica apenas quando pago em percentual 

igual ou superior a 30% do máximo legalmente previsto. 

 b)  não dispensa, em nenhuma hipótese, a realização de prova técnica por 

profissional qualificado, imprescindível para apuração de eventual periculosidade 

existente, por determinação legal. 

 c)  não dispensa a realização de prova técnica apenas quando pago de forma 

proporcional ao tempo de exposição ao risco. 
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 d)  dispensa a realização de prova técnica exigida pela Consolidação da Leis do 

Trabalho, ainda que pago de forma proporcional ao tempo de exposição ao risco 

ou em percentual inferior ao máximo legalmente previsto. 

 e)  dispensa a realização de prova técnica apenas quando pago em percentual 

igual ou superior a 70% do máximo legalmente previsto. 

 

 

Questão 156: FCC - Adv Jr (METRO SP)/METRO SP/2016 

Assunto: Insalubridade e Periculosidade 

Segundo entendimento Sumulado do TST, o adicional de periculosidade incide, em 

regra, 

 a)  sobre o salário básico acrescido de adicional noturno e adicional referente a 

horas extras prestadas com habitualidade. 

 b)  apenas sobre o salário básico acrescido de adicional referente a horas extras 

prestadas com habitualidade. 

 c)  sobre o salário básico acrescido de adicional noturno e gratificação paga com 

habitualidade. 

 d)  apenas sobre o salário básico e não sobre este acrescido de outros adicionais. 

 e)  apenas sobre o salário básico acrescido de adicional noturno. 

 

 

Questão 157: FCC - Ana (PGE MT)/PGE MT/Bacharel em Direito/2016 

Assunto: Insalubridade e Periculosidade 

Thor é empregado da Joalheria Pérolas, exercendo as funções de segurança 

patrimonial armado. Afrodite também trabalha na mesma empresa, exercendo 

atividade que lhe expõe a um nível de ruído nocivo à sua saúde, acima dos limites 

de tolerância fixados em norma regulamentar ministerial e classificado em grau 

máximo. Nessa situação, Thor e Afrodite farão jus, respectivamente, a adicional 

de 
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 a)  periculosidade de 30% sobre o salário base e insalubridade de 40% do salário 

mínimo. 

 b)  periculosidade de 30% sobre o salário base e insalubridade de 20% do salário 

base. 

 c)  penosidade de 25% do salário mínimo e periculosidade de 30% do salário base. 

 d)  insalubridade de 20% sobre o salário mínimo e periculosidade de 40% sobre o 

salário base. 

 e)  periculosidade de 25% sobre o salário base e insalubridade de 20% do salário 

mínimo. 

 

 

Questão 158: FCC - AJ TRT20/TRT 20/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Insalubridade e Periculosidade 

Juno trabalhou por oito meses como vigilante bancário, exercendo atividades que, 

por sua natureza ou métodos de trabalho, implicavam risco acentuado pela 

exposição permanente a roubos ou outras espécies de violência física nas 

atividades profissionais de segurança patrimonial. Nessa situação, Juno fará jus a 

adicional de 

 a)  insalubridade no valor de 30% da remuneração global, incluindo os acréscimos 

decorrentes de gratificações e prêmios. 

 b)  periculosidade no importe de 10%, 20% ou 40% do salário mínimo, conforme o 

grau de risco da exposição verificado em perícia de engenheiro ou médico do 

trabalho. 

 c)  penosidade no importe de 10%, 20% ou 40% do salário básico, conforme o 

grau de risco da exposição verificado em perícia de engenheiro ou médico do 

trabalho. 

 d)  periculosidade no importe de 30% sobre o salário básico, mas sem descontar 

ou compensar deste adicional outros da mesma natureza eventualmente já 

concedidos ao vigilante por meio de acordo coletivo. 
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 e)  periculosidade no valor de 30% sobre o salário sem os acréscimos resultantes 

de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. 

 

 

Questão 159: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto: Insalubridade e Periculosidade 

Carlos é empregado da empresa DCD Ltda. Ele recebe adicional de periculosidade 

em razão da atividade desenvolvida na empresa. Exatamente em razão desta 

atividade Carlos também é remunerado pelas horas que permanece de sobreaviso 

em sua residência, porém, na remuneração destas horas de sobreaviso a empresa 

paga sem a integração do adicional de periculosidade. 

 

Neste caso, de acordo com o entendimento Sumulado do TST, a empresa 

empregadora efetua o pagamento de forma 

 a)  incorreta se as horas de sobreaviso ultrapassam dez horas durante um mês, 

uma vez que, somente neste caso, haverá integração do adicional de 

periculosidade sobre as horas de sobreaviso. 

 b)  incorreta uma vez que a integração do adicional de periculosidade sobre as 

horas de sobreaviso é sempre devido, em razão da atividade desenvolvida pelo 

empregado. 

 c)  incorreta se as horas de sobreaviso ultrapassam quinze horas durante um mês, 

uma vez que, somente neste caso, haverá integração do adicional de 

periculosidade sobre as horas de sobreaviso. 

 d)  correta uma vez que Carlos não se encontra em condições de risco, razão pela 

qual é incabível a integração do adicional de periculosidade sobre as horas de 

sobreaviso. 

 e)  incorreta se as horas de sobreaviso ultrapassam vinte horas durante um mês, 

uma vez que, somente neste caso, haverá integração do adicional de 

periculosidade sobre as horas de sobreaviso. 
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Questão 160: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2017 

Assunto: Insalubridade e Periculosidade 

A Cláusula X da Convenção Coletiva de Trabalho H fixa adicional de insalubridade 

em 10% sobre o salário mínimo regional quando a insalubridade for graduada em 

grau médio. A Cláusula Y da Convenção Coletiva de Trabalho G fixa adicional de 

insalubridade proporcional ao tempo de exposição, limitando em 5%, 10% e 15% 

sobre o salário mínimo regional, respectivamente, de acordo com o grau 

constatado, se mínimo, médio ou máximo. Nestes casos, 

 a)  ambas as cláusulas são válidas, mas carentes de eficácia. 

 b)  somente a cláusula X é inválida. 

 c)  somente a cláusula Y é inválida. 

 d)  ambas as cláusulas são inválidas. 

 e)  ambas as cláusulas são válidas e eficazes. 

 

 

Questão 161: FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2016 

Assunto: Responsabilidade Trabalhista 

Será considerada, respectivamente, a responsabilidade subsidiária e solidária de 

empresas quanto aos direitos trabalhistas, nos casos de 

 a)  grupo econômico e falência da empresa de trabalho temporário. 

 b)  recuperação judicial de empresa terceirizada e terceirização em órgão público. 

 c)  grupo econômico e contrato de subempreitada. 

 d)  sucessão de empregadores e contratação irregular de mão de obra 

terceirizada. 

 e)  terceirização de serviços de vigilância e grupo econômico. 
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Questão 162: FCC - AJ TRT20/TRT 20/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2016 

Assunto: Grupo Econômico (Responsabilidade Trabalhista) 

Saturno firmou contrato de trabalho com a empresa Zetha Processamento de 

Dados que está sob a direção, controle ou administração do Banco Zetha S/A. 

Durante três anos, Saturno trabalhou diretamente para a empresa que o 

contratou, sendo transferido para o Banco Zetha, onde trabalhou por mais um 

ano, quando foi dispensado, sem receber verbas rescisórias e outros títulos 

trabalhistas devidos. Nessa situação, a responsabilidade em relação aos direitos 

trabalhistas de Saturno será 

 a)  apenas da empresa Zetha Processamento de Dados porque foi com esta 

firmado o contrato de trabalho, ficando o Banco Zetha responsável subsidiário se 

participou da relação processual como reclamado na fase de conhecimento. 

 b)  de ambas as empresas porque fazem parte do mesmo grupo econômico, 

ficando delimitada a responsabilidade de cada empresa pelo período trabalhado 

pelo empregado. 

 c)  das duas empresas, sendo que o Banco Zetha será o responsável principal e a 

Zetha Processamento de Dados responsável subsidiária porque o primeiro detém 

maior potencial econômico e é o controlador, podendo responder apenas em fase 

de execução. 

 d)  apenas do Banco Zetha porque detém maior potencial econômico e é o 

controlador, não havendo assim a formação de litisconsórcio passivo na ação 

trabalhista em qualquer fase processual. 

 e)  solidária das duas empresas em razão da existência de grupo econômico, não 

sendo necessária que a ação seja movida em face de todas as empresas do grupo, 

podendo ser verificada a existência do grupo na fase de execução. 

 

 

Questão 163: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto: Grupo Econômico (Responsabilidade Trabalhista) 
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Atenas foi empregada da empresa Delta Operadora Cambial que é dirigida, 

administrada e controlada pela empresa Delta Empreendimentos S/A, situação 

esta que caracteriza a existência de grupo econômico para fins trabalhistas. Após 

dois anos de contrato de trabalho Atenas foi dispensada sem justa causa, mas não 

recebeu as verbas rescisórias devidas. Nessa situação, conforme previsão contida 

na Consolidação das Leis do Trabalho, a responsabilidade pelo pagamento será 

 a)  das empresas Delta Operadora Cambial e Delta Empreendimentos S/A de 

forma solidária. 

 b)  da empresa empregadora Delta Operadora Cambial e subsidiariamente da 

empresa controladora Delta Empreendimentos S/A. 

 c)  da empresa controladora Delta Empreendimentos S/A e subsidiariamente da 

empresa empregadora Delta Operadora Cambial. 

 d)  apenas da empresa Delta Operadora Cambial porque era a efetiva 

empregadora. 

 e)  apenas a empresa Delta Empreendimentos S/A porque é a principal, que 

dirige, administra e controla. 

 

 

Questão 164: FCC - AJ TRT20/TRT 20/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2016 

Assunto: Sucessão Trabalhista 

A Rede de Drogarias Ômega sucedeu a Farmácia Delta por incorporação, 

ocupando o mesmo local, as mesmas instalações e o fundo de comércio, mantendo 

ainda as mesmas atividades e empregados. Nessa situação, os contratos de 

trabalho dos empregados da empresa sucedida 

 a)  permanecerão inalterados e seguirão seu curso normal, visto que as alterações 

na propriedade da empresa não afetam os contratos de trabalho dos empregados 

nem os direitos adquiridos por eles. 

 b)  continuarão vigentes desde que as obrigações trabalhistas anteriores recaiam 

sobre a empresa sucedida, e as posteriores sobre a sucessora. 
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 c)  passarão por obrigatória repactuação com o novo empregador quanto às 

cláusulas e condições estabelecidas originalmente. 

 d)  serão automaticamente extintos, fazendo surgir novas relações contratuais 

com a empresa sucessora. 

 e)  permanecem vigentes e inalterados pelo prazo de um ano, mas a transferência 

de obrigações trabalhistas dependerá das condições em que a sucessão foi 

pactuada. 

 

 

Questão 165: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2017 

Assunto: Sucessão Trabalhista 

Em razão de problemas de saúde os sócios proprietários da empresa Celestial 

Peças e Componentes Eletrônicos transferiram todas as suas cotas sociais para 

seus sobrinhos. Houve alteração da razão social da empresa, mas permaneceram 

explorando o mesmo ramo de atividades, sem alteração de endereço e com a 

utilização dos mesmos maquinários e empregados. A situação caracterizou a 

sucessão de empregadores. Nesse sentido, em relação aos contratos de trabalho 

dos empregados da empresa sucedida, 

 a)  as obrigações anteriores à alteração recairão sobre a empresa sucedida, e as 

posteriores sobre a sucessora. 

 b)  as cláusulas e condições estabelecidas no contrato de trabalho deverão ser 

repactuadas entre os empregados e o novo empregador, com participação do 

ente sindical. 

 c)  a mudança na propriedade da empresa não afetará os contratos de trabalho 

dos respectivos empregados. 

 d)  a transferência de obrigações dependerá das condições em que a sucessão foi 

pactuada entre as partes. 

 e)  os contratos de trabalho serão extintos, devendo haver novos registros em 

carteira profissional em razão das novas relações contratuais. 
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Questão 166: FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2016 

Assunto: Terceirização (Responsabilidade Trabalhista) 

Quanto à relação de trabalho temporário, nos termos da legislação que disciplina 

tal atividade, é INCORRETO afirmar: 

 a)  Há um vínculo jurídico de natureza civil entre a empresa cliente tomadora dos 

serviços e a empresa de trabalho temporário registrada no Ministério do Trabalho 

e Emprego por meio de contrato obrigatoriamente escrito. 

 b)  Forma-se um vínculo de natureza trabalhista entre o trabalhador temporário e 

a empresa fornecedora, que o assalaria e responde diretamente pelos direitos 

assegurados em lei. 

 c)  É lícito estabelecer cláusula de reserva, vedando a contratação do trabalhador 

pela empresa tomadora ou cliente ao final do prazo em que tenha sido colocado à 

sua disposição pela empresa de trabalho temporário. 

 d)  Fica assegurada ao trabalhador temporário a remuneração equivalente à 

percebida pelos empregados da mesma categoria da empresa tomadora ou 

cliente, calculados à base horária, garantida, em qualquer hipótese, a percepção 

do salário mínimo. 

 e)  Trabalho temporário é permitido para atender à necessidade transitória de 

substituição de pessoal regular e permanente ou o acréscimo extraordinário dos 

serviços da empresa tomadora. 

 

 

Questão 167: FCC - JT TRT1/TRT 1/2016 

Assunto: Terceirização (Responsabilidade Trabalhista) 

Maria Eduarda foi contratada pela empresa Tudo Limpo Prestadora de Serviços 

de Limpeza Ltda., em 24/04/2012. Por força de contrato celebrado por esta 

empresa com a Ora, Veja Materiais Ópticos S/A, para a realização de serviços de 
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asseio e conservação, Maria Eduarda prestou serviços na sede da empresa 

tomadora dos serviços, do início do contrato de trabalho até 13/02/2014. Nesta 

data, em função do término do contrato de prestação de serviços entre as 

empresas já referidas, e por determinação da empregadora, Maria Eduarda 

passou a trabalhar, nas mesmas condições, em outra empresa para a qual sua 

empregadora prestava serviços: Rosa Rosa, Floricultura Ltda. Maria Eduarda 

trabalhou até 29/09/2014, quando novamente pelo término do contrato de 

prestação de serviços (entre Tudo Limpo e Rosa Rosa), por determinação de sua 

empregadora, passou, também, nas mesmas condições anteriores, a trabalhar 

para a Altos Móveis Armários Ltda. Maria Eduarda trabalhou até 20/09/2015, 

quando foi dispensada imotivadamente por sua empregadora. 

  

Sem receber qualquer parcela decorrente da rescisão e se entendendo ainda 

credora de horas extras durante a integralidade do contrato de trabalho, Maria 

Eduarda ajuíza ação em face de Tudo Limpo Prestadora de Serviços de Limpeza 

Ltda. e, na qualidade de devedoras subsidiárias por todas as parcelas decorrentes 

do contrato, de Ora, Veja Materiais Ópticos, Rosa Rosa Floricultura e de Altos 

Móveis Armários. 

  

Adotando-se o entendimento sumulado pelo TST, e partindo da premissa de que 

as alegações de Maria Eduarda foram comprovadas na instrução processual, 

 a)  as três empresas tomadoras dos serviços são subsidiariamente responsáveis 

pela integralidade dos créditos reconhecidos em face da empresa Tudo Limpo 

Prestadora de Serviços de Limpeza Ltda. 

 b)  a pluralidade de empresas tomadoras faz com que nenhuma delas seja 

responsável subsidiária pelos débitos da tomadora com a empregada. 

 c)  a Altos Móveis Armários Ltda. é responsável subsidiária pela integralidade dos 

créditos reconhecidos à autora. 
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 d)  cada tomadora de serviços é responsável apenas pelas verbas relativas ao 

período em que Maria Eduarda lhes prestou serviços, mas as três tomadoras são 

responsáveis subsidiárias pelas verbas rescisórias. 

 e)  a Ora, Veja Materiais Ópticos S/A somente é responsável subsidiária pelas 

parcelas que se constituíram no período em que Maria Eduarda prestou serviços 

em suas dependências. 

 

 

Questão 168: FCC - PS (ELETROSUL)/ELETROSUL/Direito/2016 

Assunto: Terceirização (Responsabilidade Trabalhista) 

A doutrina conceitua a terceirização como sendo a contratação de trabalhadores 

por interposta pessoa, ou seja, o serviço é prestado por meio de uma relação 

triangular da qual fazem parte o trabalhador, a empresa prestadora de serviços e 

a tomadora destes serviços. 

  

Nesta seara, conforme entendimento sumulado do Tribunal Superior do Trabalho, 

 a)  a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal em caso de 

trabalho temporário da Lei nº 6.019/74, formando-se o vínculo diretamente com 

a empresa de trabalho temporário. 

 b)  não havendo pessoalidade e subordinação direta no caso de contratação dos 

serviços de vigilância, de conservação e limpeza não se forma o vínculo de 

emprego com o tomador, o que não ocorre nos casos de serviços especializados 

ligados à atividade-meio do tomador. 

 c)  a contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera 

vínculo de emprego com os órgãos da Administração pública direta, indireta ou 

fundacional, diante da previsão contida no artigo 37, II da Constituição Federal do 

Brasil. 

 d)  o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, 

implica em responsabilidade solidária do tomador dos serviços quanto àquelas 

obrigações, ainda que não tenha participado da relação processual. 
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 e)  a responsabilidade dos entes da Administração pública sobre as obrigações 

trabalhistas não cumpridas pelo empregador é subsidiária, independentemente 

de verificação de conduta culposa ou fiscalização do cumprimento das obrigações 

contratuais e legais da prestadora do serviço como empregadora. 

 

 

Questão 169: FCC - Proc (PGE MT)/PGE MT/2016 

Assunto: Terceirização (Responsabilidade Trabalhista) 

O Estado de Goiás contratou a empresa Vênus Limpadora Ltda., após processo de 

licitação, para prestar serviços de limpeza e portaria no prédio onde funciona a 

Secretaria Estadual de Educação. O empregado da empresa Vênus, Netuno de Tal, 

que presta serviços na portaria, ingressa com ação na Justiça do Trabalho, sem se 

afastar do emprego, pleiteando a rescisão indireta do seu contrato de trabalho, 

sob fundamento de que a sua empregadora vem descumprindo obrigações 

contratuais, colocando no polo passivo a empresa Vênus e o Estado de Goiás, 

requerendo a responsabilidade solidária e, alternativamente, subsidiária deste 

último. Pleiteia pelo pagamento de todas as verbas rescisórias decorrentes de 

uma dispensa sem justa causa por iniciativa da empregadora. Considerando a 

legislação trabalhista vigente e a jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do 

Trabalho, na hipótese de descumprimento por parte do empregador de 

obrigações contratuais, é correto afirmar: 

 a)  O pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho só pode ser realizado 

após o empregado se afastar do trabalho e, neste caso, não responde de forma 

subsidiária o Estado de Goiás pelas verbas rescisórias eventualmente deferidas 

em Juízo, por ter havido regular procedimento licitatório para a contratação da 

empresa prestadora de serviços. 

 b)  É possível o pleito de rescisão indireta do contrato de trabalho nessa hipótese 

permanecendo o trabalhador no emprego, desde que notifique a empresa Vênus 

Limpadora Ltda. por escrito com antecedência mínima de trinta dias, mas a 

responsabilidade subsidiária do Estado de Goiás não se verifica por ter havido 
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regular procedimento licitatório para a contratação da empresa prestadora de 

serviços. 

 c)  Não cabe pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho quando a 

prestação de serviços se der em benefício de ente da Administração pública 

direta, pelo fato de ela possuir o dever legal de verificar o correto cumprimento 

por parte da empresa contratada com as obrigações contratuais relativas aos seus 

empregados. 

 d)  É faculdade do trabalhador, quando esse for o fundamento do pedido de 

rescisão indireta do contrato de trabalho, ingressar com a ação pertinente sem se 

afastar do trabalho e, nesse caso, possível a condenação de forma subsidiária do 

Estado de Goiás pelas verbas eventualmente deferidas em Juízo, desde que 

comprovado que deixou de fiscalizar o regular cumprimento pela empresa 

contratada com as obrigações contratuais e legais em relação aos seus 

empregados. 

 e)  É cabível requerer rescisão indireta do contrato de trabalho com tal 

fundamento, ainda que o faça sem se afastar do emprego e, nessa hipótese, o 

Estado de Goiás deverá responder de forma solidária com a empresa prestadora 

de serviços se configurada a ausência de fiscalização por parte do Estado de Goiás 

do regular cumprimento pela empresa contratada com as obrigações contratuais 

e legais em relação aos seus empregados. 

 

 

Questão 170: FCC - JT TRT6/TRT 6/2015 

Assunto: Prescrição e Decadência (Direito do Trabalho) 

Em relação à contagem do prazo prescricional trabalhista, de acordo com o 

entendimento pacificado da jurisprudência do TST, 

 a) a prescrição extintiva para pleitear judicialmente o pagamento da 

complementação de pensão e do auxílio-funeral é de dois anos, contados a partir 

da abertura do inventário. 
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 b) o marco inicial da contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de ação 

condenatória, quando advém a dispensa do empregado no curso de ação 

declaratória que possua a mesma causa de pedir remota, é a data da extinção do 

contrato de trabalho. 

 c) da data do término do aviso-prévio começa a fluir a prescrição. 

 d) o prazo de prescrição com relação à ação de cumprimento de decisão 

normativa flui a partir da publicação da mesma no Diário Oficial. 

 e) a prescrição da ação através da qual se objetiva a soma de períodos 

descontínuos de trabalho começa a fluir da data de extinção do primeiro contrato. 

 

 

Questão 171: FCC - JT TRT15/TRT 15/2015 

Assunto: Prescrição e Decadência (Direito do Trabalho) 

Quanto ao instituto da prescrição trabalhista, de acordo com a CLT e conforme 

atual entendimento pacificado do TST, é INCORRETO afirmar que 

 a) José, nascido em 20/01/1998, empregado da empresa “X” no período de 

31/01/2014 a 18/11/2014, tendo sido dispensado sem justa causa e cumprido o 

prazo do aviso prévio trabalhando, caso deseje ingressar com Reclamação 

Trabalhista contra sua ex-empregadora para requerer o pagamento de diferenças 

de horas extras, deve observar o prazo até 22/01/2018. 

 b) no tocante às férias, a prescrição do direito de reclamá- las surge a partir de 

expirado o prazo do período concessivo sem que o empregador tenha 

oportunizado o descanso, observados os demais períodos prescricionais no caso 

de extinção do contrato de trabalho. 

 c) Maria era empregada pública do Estado do Rio de Janeiro desde 06/01/2010, 

quando ocorreu a mudança no seu regime jurídico de estatutário para o celetista 

em 06/01/2012, tendo se aposentado em 06/01/2014, o termo final para Maria 

ingressar com reclamação trabalhista pleiteando direitos que entende devidos 

oriundos do período em que foi empregada pública sob o regime celetista é até 

06/01/2016. 
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 d) empregado que recebe gratificação semestral, tendo sido congelado seu valor, 

em relação ao direito de pleitear diferenças incidirá a prescrição parcial. 

 e) tratando-se de pedido de complementação de aposentadoria jamais paga ao 

ex-empregado, a prescrição aplicável é a total, começando-se a fluir do biênio a 

partir da aposentadoria. 

 

 

Questão 172: FCC - JT TRT1/TRT 1/2015 

Assunto: Prescrição e Decadência (Direito do Trabalho) 

Em relação à pronúncia do instituto da prescrição na seara trabalhista, de acordo 

com entendimento sumulado do Tribunal Superior do Trabalho, é correto afirmar: 

 a) Da extinção do primeiro período do contrato de trabalho começa a fluir o prazo 

prescricional do direito de ação em que se objetiva a soma de períodos 

descontínuos de trabalho. 

 b) Em se tratando de horas extras pré-contratadas, opera-se a prescrição 

quinquenal se a ação não for ajuizada no prazo de cinco anos, a partir da data em 

que foram suprimidas. 

 c) Respeitado o biênio subsequente à cessação contratual, a prescrição da ação 

trabalhista concerne às pretensões imediatamente anteriores a cinco anos, 

contados da data do ajuizamento da reclamação e, não, às anteriores ao 

quinquênio da data da extinção do contrato. 

 d) A pretensão a diferenças de complementação de aposentadoria sujeita-se à 

prescrição parcial, salvo se o pretenso direito decorrer de verbas não recebidas 

no curso da relação de emprego e já alcançadas pela prescrição, à época da 

propositura da ação. 

 e) Tratando-se de pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da 

inobservância dos critérios de promoção estabelecidos em Plano de Cargos e 

Salários criado pela empresa, a prescrição aplicável é a bienal. 
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Questão 173: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016 

Assunto: Prescrição e Decadência (Direito do Trabalho) 

Acerca do entendimento sumulado do TST, considere: 

  

I. Fere o princípio da isonomia instituir vantagem mediante acordo coletivo ou 

norma regulamentar que condiciona a percepção da parcela participação nos 

lucros e resultados ao fato de estar o contrato de trabalho em vigor na data 

prevista para a distribuição dos lucros. Assim, inclusive na rescisão contratual 

antecipada, é devido o pagamento da parcela de forma proporcional aos meses 

trabalhados, pois o ex-empregado concorreu para os resultados positivos da 

empresa. 

  

II. Tratando-se de pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da 

inobservância dos critérios de promoção estabelecidos em Plano de Cargos e 

Salários criado pela empresa, a prescrição aplicável é a parcial, pois a lesão é 

sucessiva e se renova mês a mês. 

  

III. O pagamento dos salários até o 5o dia útil do mês subsequente ao vencido não 

está sujeito à correção monetária. Se essa data limite for ultrapassada, incidirá o 

índice da correção monetária do mês da prestação dos serviços. 

  

IV. Tratando-se de pedido de diferença de gratificação semestral que teve seu 

valor congelado, a prescrição aplicável é a total. 

  

V. A pretensão à complementação de aposentadoria jamais recebida prescreve 

em 2 anos contados da cessação do contrato de trabalho. 

  

Está correto o que consta APENAS em 

 a)  I, II e IV. 

 b)  II, III e V. 
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 c)  I, III e V. 

 d)  I, II e V. 

 e)  III e IV. 

 

 

Questão 174: FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Prescrição e Decadência (Direito do Trabalho) 

Conforme normas legais aplicáveis à espécie o direito de ação de trabalhador 

maior e capaz quanto aos créditos resultantes dos contratos de emprego, está 

sujeito a prazo 

 a)  prescricional de 3 anos para o urbano e 2 anos para o rural, observado o limite 

de 5 anos após a extinção do contrato. 

 b)  decadencial de 2 anos, tanto para o urbano quanto para o rural, observado o 

limite de 3 anos após a extinção do contrato. 

 c)  prescricional de 5 anos para o urbano e o rural, observado o limite máximo de 

2 anos após a extinção do contrato. 

 d)  prescricional de 2 anos para o urbano e decadencial de 2 anos para o rural, 

observado o limite mínimo de 5 anos da admissão contratual. 

 e)  decadencial de 5 anos para rural e 2 anos para urbano, não havendo limite 

relacionado a extinção do contrato. 

 

 

Questão 175: FCC - PS (ELETROSUL)/ELETROSUL/Direito/2016 

Assunto: Prescrição e Decadência (Direito do Trabalho) 

Segundo o regramento trabalhista e o entendimento sumulado do Tribunal 

Superior do Trabalho, sobre prescrição é INCORRETO afirmar: 

 a)  A transferência do regime jurídico de celetista para estatutário implica 

extinção do contrato de trabalho, fluindo o prazo da prescrição bienal a partir da 

mudança do regime. 
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 b)  O prazo prescricional do direito de reclamar contra não recolhimento da 

contribuição do FGTS é trintenário, observando-se o quinquênio contado da 

extinção contratual. 

 c)  O prazo de prescrição com relação à ação de cumprimento de decisão 

normativa flui apenas da data de seu trânsito em julgado. 

 d)  Respeitado o biênio subsequente à cessação contratual, a prescrição da ação 

trabalhista concerne às pretensões imediatamente anteriores a cinco anos, 

contados da data do ajuizamento da reclamação e, não, às anteriores ao 

quinquênio da data de extinção do contrato. 

 e)  O reconhecimento do vínculo de emprego não se prescreve uma vez que 

possuiu natureza meramente declaratória e está inserido no âmbito das ações 

que tenham por objeto anotações para fins de prova junto à Previdência Social. 

 

 

Questão 176: FCC - AJ TRT20/TRT 20/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Direito Coletivo do Trabalho 

O direito coletivo do trabalho é o segmento do Direito do Trabalho responsável 

por tratar da organização sindical, da negociação coletiva, dos contratos coletivos, 

da representação dos trabalhadores e da greve. Considerando essa definição 

doutrinária, a legislação pertinente e o entendimento sumulado do Tribunal 

Superior do Trabalho, 

 a)  o acordo individual para compensação de horas é válido, salvo se houver 

norma coletiva em sentido contrário, porque nenhuma disposição de contrato 

individual de trabalho que contrarie normas de Convenção ou Acordo Coletivo de 

Trabalho poderá prevalecer na execução do mesmo, sendo considerada nula de 

pleno direito. 

 b)  a solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades 

idênticas, similares ou conexas, constitui o vínculo social básico denominado 

categoria profissional diferenciada. 
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 c)  as confederações organizar-se-ão com o mínimo de sete federações e terão 

sede na Capital de República. 

 d)  empregado integrante de categoria profissional diferenciada tem o direito de 

haver de seu empregador vantagens previstas em instrumento coletivo, ainda que 

a empresa não tenha sido representada por órgão de classe de sua categoria. 

 e)  é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da 

candidatura a cargo de direção sindical, e se eleito, até dois anos após o término 

de seu mandato, salvo se cometer falta grave. 

 

 

Questão 177: FCC - JT TRT15/TRT 15/2015 

Assunto: Espécies. Sindicatos. Federações. Confederações 

Determinadas cláusulas, ajustadas em norma coletiva entre o sindicato e o 

empregador, podem ser consideradas como violadoras do princípio da liberdade 

sindical. Quanto a essas cláusulas, segundo a doutrina: 

 a) closed shop é disposição que traduz o compromisso firmado entre o 

empregador e determinada entidade sindical operária, no sentido de somente 

admitir trabalhadores a ela associados. 

 b) union shop é disposição que traduz compromisso firmado entre o empregador 

e determinada entidade sindical, no sentido de manter um contingente mínimo de 

trabalhadores, sendo que alcançado esse percentual, fica o empregador livre para 

admitir quem quer que seja, independentemente de sua condição de associado ao 

sindicato pactário. 

 c) preferencial shop é disposição que traduz compromisso firmado entre o 

empregador e determinada entidade sindical operária no sentido de desligar 

quem, durante o vínculo laboral, dela se dissociar. 

 d) yelow dog contracts ou contratos de cães amarelos é disposição que traduz 

compromisso firmado entre empregador e determinada entidade sindical 

operária no sentido de somente admitir trabalhadores a ela associados. 
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 e) closed shop é disposição que traduz compromisso firmado entre empregador e 

determinada entidade sindical operária no sentido de criar favoritismo na 

admissão e/ou uma remuneração diferenciada, complementos salariais privativos 

ou, ainda, utilidades reservadas em favor dos filiados, em detrimento dos não 

filiados. 

 

 

Questão 178: FCC - JT TRT15/TRT 15/2015 

Assunto: Espécies. Sindicatos. Federações. Confederações 

Quanto à organização sindical, segundo a doutrina e legislação aplicável, 

 a) no sistema sindical brasileiro, a Constituição Federal de 1988 veda a criação de 

uma organização sindical, em primeiro grau, representativa de categoria 

profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos 

trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de 

um Município. 

 b) a unidade sindical é a proibição, por lei, da existência de mais de um sindicato 

na mesma base de atuação, contrariando, assim, o princípio da liberdade sindical. 

 c) a unicidade sindical, adotada pelo sistema brasileiro, é o sistema pelo qual os 

sindicatos se unem ou por imposição legal, ou em decorrência da sua própria 

vontade, facultando-se aos trabalhadores a possibilidade de organização 

espontânea para formar uma coletividade natural. 

 d) a organização sindical brasileira concentra-se na representação sindical por 

categoria, admitindo, também, o sindicalismo de profissões, que no Brasil é 

denominado de sindicatos por categoria diferencia- da, no qual prepondera a 

profissão e não a atividade econômica da empresa para fins de enquadramento 

sindical. 

 e) a solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades 

exclusivamente idênticas constitui o vínculo social básico que se denomina 

categoria econômica. 
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Questão 179: FCC - JT TRT1/TRT 1/2015 

Assunto: Espécies. Sindicatos. Federações. Confederações 

De acordo com a CLT, NÃO são prerrogativas dos sindicatos 

 a) colaborar com o Estado, como órgãos técnicos e consultivos, no estudo e 

solução dos problemas que se relacionam com a respectiva categoria ou profissão 

liberal. 

 b) representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias, os interesses 

gerais da respectiva categoria ou profissão liberal ou os interesses individuais dos 

associados relativos à atividade ou profissão exercida. 

 c) eleger ou designar os representantes da respectiva categoria ou profissão 

liberal. 

 d) celebrar convenções coletivas de trabalho. 

 e) manter no seu quadro de pessoal, em convênio com entidades assistenciais ou 

por conta própria, um assistente social com as atribuições específicas de 

promover a cooperação operacional na empresa e a integração profissional na 

classe, sempre que possível e de acordo com as suas possibilidades. 

 

 

Questão 180: FCC - JT TRT1/TRT 1/2015 

Assunto: Espécies. Sindicatos. Federações. Confederações 

Em relação aos acordos e convenções coletivas de trabalho, considere: 

 

I. É facultado aos sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar 

Acordos Coletivos com uma ou mais empresas da correspondente categoria 

econômica, que estipulem condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da 

empresa ou das empresas acordantes às respectivas relações de trabalho. 

II. As Federações e, na falta destas, as Confederações representativas de 

categorias econômicas ou profissionais poderão celebrar acordos coletivos de 



 
 
 
 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

trabalho para reger as relações das categorias a elas vinculadas, organizadas em 

sindicatos, no âmbito de suas representações. 

III. Os sindicatos só poderão celebrar Convenções ou Acordos Coletivos de 

Trabalho, por deliberação de Assembleia Geral especialmente convocada para 

esse fim, consoante o disposto nos respectivos Estatutos, dependendo a validade 

da mesma do comparecimento e votação, em primeira convocação, de 2/3 (dois 

terços) dos interessados, se se tratar de Convenção, e dos integrantes da 

categoria, no caso de Acordo, e, em segunda convocação, de 1/3 (um terço) dos 

mesmos. 

 

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a) I e II. 

 b) I. 

 c) II. 

 d) II e III. 

 e) III. 

 

 

Questão 181: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Espécies. Sindicatos. Federações. Confederações 

Sobre a organização sindical, é correto afirmar: 

 a) O princípio da unicidade sindical, consagrado na Constituição Federal 

brasileira de 1988, determina que não pode haver mais de uma entidade sindical, 

representativa da mesma categoria profissional ou econômica, na mesma base 

territorial, definida pelos interessados e não inferior à área resultante da soma de 

pelo menos três Municípios contíguos. 

 b) A assembleia geral do sindicato pode criar contribuições adicionais, sem 

prejuízo das contribuições sindical e confederativa, mas que serão exigíveis 

apenas aos trabalhadores sindicalizados, sob pena de ofensa ao princípio da 

liberdade de associação sindical. 
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 c) O postulado da liberdade sindical tem significado restrito na ordem jurídica 

brasileira, apenas expondo o sentido subjetivo do direito de livre filiação às 

organizações sindicais, assegurado a trabalhadores ativos e inativos. 

 d) Como expressão da ampla autonomia assegurada às entidades sindicais, em 

qualquer grau, as centrais sindicais podem participar ativamente das negociações 

coletivas de trabalho, firmando os instrumentos normativos dela decorrentes. 

 e) Aos sindicatos cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos da categoria, 

inclusive em questões judiciais ou administrativas, podendo a lei ampliar ou 

restringir o campo de atuação a eles reservado, na perspectiva da melhoria da 

condição social dos trabalhadores filiados. 

 

 

Questão 182: FCC - JT TRT1/TRT 1/2016 

Assunto: Espécies. Sindicatos. Federações. Confederações 

Em relação à organização sindical, considere: 

  

I. Constituem associações de grau superior as federações, as confederações e as 

centrais sindicais. 

  

II. Os profissionais liberais somente podem constituir entidades sindicais 

patronais. 

  

III. A associação sindical é livre, sendo, no entanto, vedada a criação de mais de 

uma entidade sindical, de qualquer grau, representativa de categoria profissional 

ou econômica, na mesma base territorial. 

  

IV. Os sindicatos de empregadores têm as prerrogativas de criar agências de 

colocação. 

  

Com base na CLT e na Constituição Federal, está correto o que se afirma em 
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 a)  I, II, III e IV. 

 b)  II e III, apenas. 

 c)  II e IV, apenas. 

 d)  III, apenas. 

 e)  I e II, apenas. 

 

 

Questão 183: FCC - JT TRT6/TRT 6/2015 

Assunto: Constituição e Registro 

A Constituição Federal declara que a lei não poderá exigir autorização do Estado 

para a fundação do sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, qual 

seja: 

 a) Ministério do Trabalho e Emprego. 

 b) Comitê de Liberdade Sindical. 

 c) Cartório de Registro de Títulos e Documentos. 

 d) Tribunal Superior do Trabalho. 

 e) Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas. 

 

 

Questão 184: FCC - JT TRT15/TRT 15/2015 

Assunto: Fontes de Receita 

Quanto ao financiamento do sindicato e do sistema confederativo, segundo a 

legislação aplicável, 

 a) para os trabalhadores, da importância da arrecadação da contribuição sindical 

serão feitos os seguintes créditos: 5% para a confederação correspondente; 10% 

para a federação; 10% para as Centrais Sindicais; 60% para o sindicato respectivo 

e 15% para a Conta Especial Salário e Emprego. 

 b) a lei fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será 

descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação 
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sindical respectiva, independentemente da contribuição sindical já prevista em 

lei. 

 c) os empregadores são obrigados a descontar da folha de pagamento de seus 

empregados, relativa ao mês de abril de cada ano, a contribuição sindical por estes 

devida aos respectivos sindicatos. 

 d) para os empregadores, da importância da arrecadação da contribuição sindical 

serão feitos os seguintes créditos: 10% para a confederação correspondente; 15% 

para a federação; 60% para o sindicato respectivo; 10% para a Conta Especial 

Emprego e Salário e 5% para as Centrais Sindicais. 

 e) os empregadores ficam obrigados a descontar na folha de pagamento dos seus 

empregados, desde que por eles devidamente autorizados, as contribuições 

devidas ao Sindicato, quando por este notificados, salvo quanto à contribuição 

sindical, cujo desconto independe dessas formalidades. 

 

 

Questão 185: FCC - JT TRT1/TRT 1/2015 

Assunto: Fontes de Receita 

No tocante à importância arrecadada a título de contribuição sindical, para a 

categoria dos empregadores são feitos os créditos pela Caixa Econômica Federal 

no percentual de 

 a) 10% para a confederação correspondente. 

 b) 10% para a federação. 

 c) 50% para o sindicato respectivo. 

 d) 20% para a Conta Especial Emprego e Salário. 

 e) 10% para a central sindical. 

 

 

Questão 186: FCC - JT TRT6/TRT 6/2015 

Assunto: Negociação Coletiva (convenções) 
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A ampliação da negociação coletiva pela Constituição Federal é inegável. No 

entanto, de acordo com o entendimento da jurisprudência pacificada, tal 

ampliação não é irrestrita. Nesse sentido, 

 a) a validade de acordo coletivo ou convenção coletiva de compensação de 

jornada de trabalho em atividade insalubre independe da inspeção prévia da 

autoridade competente em matéria de higiene do trabalho. 

 b) a estabilidade decorrente de acidente ou doença profissional vigora pelo prazo 

de vigência do acordo coletivo ou da convenção coletiva, ainda que a previsão 

normativa da estabilidade seja por prazo maior. 

 c) tendo em vista que o tema passou a ser previsto por lei, não mais prevalece 

cláusula prevista em convenção ou acordo coletivo que elastece o limite de cinco 

minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho para fins de apuração 

das horas extras. 

 d) é válida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a 

redução do intervalo intrajornada, exceto para os condutores e cobradores de 

veículos rodoviários, empregados de empresas de transporte público coletivo 

urbano. 

 e) as vantagens previstas em instrumento coletivo são asseguradas também aos 

empregados integrantes de categoria profissional diferenciada. 

 

 

Questão 187: FCC - JT TRT6/TRT 6/2015 

Assunto: Negociação Coletiva (convenções) 

Segundo a doutrina especializada, a negociação coletiva cumpre uma função 

 

I. compositiva, como forma de superação dos conflitos entre as partes. 

 

II. normativa, uma vez que visa criar normas que serão aplicadas às relações 

individuais de trabalho desenvolvidas no âmbito de sua vigência. 
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III. obrigacional, uma vez que cria obrigações que vão se refletir nas relações 

individuais de trabalho. 

 

IV. econômica, pois gera meios de financiamento da estrutura sindical, à medida 

que dela decorre a estipulação de contribuições aos sindicatos. 

 

V. política, por ser um instrumento de estabilidade nas relações entre 

trabalhadores e as empresas, sendo que sua utilização interessa a toda à 

sociedade política. 

 

Está correto o que consta APENAS em 

 a) I, II e V. 

 b) I, II e III. 

 c) II, III e IV. 

 d) I e V. 

 e) III, IV e V. 

 

 

Questão 188: FCC - JT TRT1/TRT 1/2015 

Assunto: Negociação Coletiva (convenções) 

Sobre a negociação coletiva de trabalho e seus instrumentos jurídicos, é correto 

afirmar: 

 a) A Declaração de Direitos Fundamentais do Trabalhador, de 1998, da 

Organização Internacional do Trabalho − OIT expressa que todos os Países-

Membros, ainda que não haja ratificado os convênios aludidos, têm o 

compromisso que se deriva de sua mera participação integrativa na OIT, de 

respeitar, promover e tornar realidade, de boa-fé e de conformidade com a 

Constituição da OIT, os princípios relativos aos direitos fundamentais que são 

objeto destes convênios, incluindo, entre eles, a liberdade de associação, a 
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liberdade sindical, bem como o reconhecimento efetivo do direito de negociação 

coletiva. 

 b) A negociação coletiva de trabalho disciplinada pela CLT e depois erigida a 

instituto constitucional, com o advento da Constituição Federal de 1967, 

apresenta-se como um dos melhores métodos autocompositivos de resolução de 

conflitos coletivos do trabalho, por meio do qual os sindicatos da categoria 

profissional e os sindicatos da categoria econômica, ou os empregadores, nas 

respectivas datas bases das categorias, estabelecerão novas condições de 

trabalho e de remuneração para as respectivas categorias profissionais. 

 c) Cláusulas normativas são aquelas que estabelecem os direitos e obrigações dos 

sindicatos convenentes do instrumento normativo que pacificou o conflito 

coletivo de trabalho. 

 d) Cláusulas obrigacionais são aquelas que estabelecem novas condições de 

trabalho e de remuneração para os trabalhadores da respectiva categoria 

profissional e se inserem nos respectivos contratos individuais de trabalho, com 

efeitos erga omnes, independentemente de sua filiação ao sindicato obreiro. 

 e) As cláusulas obrigacionais dos acordos coletivos ou convenções coletivas 

integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas 

ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho. 

 

 

Questão 189: FCC - JT TRT1/TRT 1/2016 

Assunto: Negociação Coletiva (convenções) 

Em relação aos instrumentos normativos e ao poder normativo da Justiça do 

trabalho, com base na Consolidação das Leis do Trabalho e no entendimento 

sumulado pelo TST, é correto afirmar: 

 a)  Por ultratividade dos efeitos de norma coletiva se entende a possibilidade de, 

na coexistência de convenção e acordo aplicáveis à mesma categoria profissional, 

verificação da norma que, em seu conjunto, for mais favorável aos empregados. 
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 b)  A revisão de sentença normativa, decorrido mais de um ano de sua vigência e 

quando tiverem se modificado as circunstâncias que a motivaram, tornando 

injustas as condições impostas, pode ser feita por iniciativa do tribunal prolator da 

decisão. 

 c)  As entidades sindicais não possuem legitimidade para, em sede de dissídio 

coletivo, ajustar cláusulas que prevejam multa para a hipótese de 

descumprimento de regras que sejam mera repetição de texto legal. 

 d)  A instauração de instância, quando existente a suspensão do trabalho, deve 

ser feita apenas pelo sindicato representativo da categoria profissional ou, 

havendo interesse público, pela Procuradoria Regional do Trabalho. 

 e)  O não comparecimento injustificado à audiência de conciliação e julgamento 

do representante legal da parte, em ação de dissídio coletivo, implica, para a 

ausente, confissão quanto à matéria de fato. 

 

 

Questão 190: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Requisitos de Validade da Negociação Coletiva 

Em relação às normas coletivas, 

 a) os efeitos de uma convenção coletiva de trabalho só alcançam os associados 

dos sindicatos convenentes. 

 b) o acordo coletivo de trabalho é ajustado entre um grupo de empregados e uma 

ou mais empresas, à revelia dos sindicatos representativos das categorias 

profissional e econômica. 

 c) o prazo de duração do acordo coletivo de trabalho é sempre menor do que o da 

convenção coletiva de trabalho. 

 d) as convenções e os acordos coletivos de trabalho somente têm vigência após a 

homologação de seu conteúdo pelo Ministério do Trabalho. 

 e) as convenções e os acordos coletivos de trabalho entrarão em vigor três dias 

após a data de entrega dos mesmos no Ministério do Trabalho. 
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Questão 191: FCC - Proc (PGE MA)/PGE MA/2016 

Assunto: Requisitos de Validade da Negociação Coletiva 

Considere as seguintes assertivas sobre Direito Coletivo do Trabalho. 

 

I. As Federações em conjunto com as Confederações representativas de 

categorias econômicas ou profissionais poderão celebrar convenções coletivas de 

trabalho para reger as relações das categorias a elas vinculadas, inorganizadas em 

Sindicatos, no âmbito de suas representações. 

 

II. Os Sindicatos só poderão celebrar Convenções ou Acordos Coletivos de 

Trabalho, por deliberação de Assembleia Geral especialmente convocada para 

esse fim, consoante o disposto nos respectivos Estatutos, dependendo a validade 

da mesma do comparecimento e votação, em primeira convocação, de um terço 

dos associados da entidade, se se tratar de Convenção, e dos interessados, no 

caso de Acordo, e, em segunda convocação, de dois terços dos mesmos. 

 

III. Não será permitido estipular duração de Convenção ou Acordo superior a dois 

anos. 

 

IV. O processo de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação total ou parcial de 

Convenção ou Acordo ficará subordinado à aprovação de Assembleia Geral dos 

Sindicatos convenentes ou partes acordantes, salvo autorização expressa na 

própria Convenção ou Acordo. 

 

Está correto APENAS o que consta em: 

 a)  III. 

 b)  I e IV. 

 c)  III e IV. 

 d)  I. 
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 e)  II e III. 

 

 

Questão 192: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016 

Assunto: Efeitos da Negociação Coletiva 

Considerando que categoria profissional diferenciada é a que se forma dos 

empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de 

estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida 

singulares e ainda, que, na forma da lei, motoristas, telefonistas, ascensoristas, 

publicitários, entre outros, compõem categorias diferenciadas, 

 a)  Manuel, que é motorista, mas trabalha em empresa cuja atividade é 

preponderantemente rural, deve ser considerado trabalhador rural, tendo em 

vista que, de modo geral, não enfrenta o trânsito das estradas e cidades. 

 b)  Mariana, que é telefonista, mas trabalha em estabelecimento de crédito, 

beneficia-se do regime legal relativo aos bancários, tendo em vista a 

preponderância das atividades exercidas no estabelecimento do empregador. 

 c)  tendo em vista que os profissionais da informática têm peculiaridades e 

singularidades em suas atividades, é válida decisão judicial que reconhece que os 

mesmos compõem categoria profissional diferenciada. 

 d)  Danilo trabalha em empresa de engenharia como ascensorista. Como 

integrante de categoria diferenciada, o trabalhador tem o direito de haver de seu 

empregador as vantagens previstas no instrumento coletivo negociado pelo 

sindicato dos ascensoristas. 

 e)  Nelson é publicitário de formação, mas na empresa em que trabalha exerce 

funções de gerente financeiro. Tendo sido eleito dirigente do sindicado dos 

publicitários, Nelson não goza de estabilidade no emprego, pois não exerce na 

empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual foi 

eleito dirigente. 
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Questão 193: FCC - JT TRT6/TRT 6/2015 

Assunto: Greve 

Em relação ao exercício do direito de greve é INCORRETO afirmar que 

 a) a deflagração da greve deve ser deliberada em assembleia geral do sindicato, 

de acordo com as formalidades previstas em seu estatuto. 

 b) a greve realizada na vigência de acordo coletivo ou de convenção coletiva de 

trabalho constitui abuso do direito de greve, tendo em vista que a Constituição 

Federal privilegia a negociação coletiva. 

 c) a Constituição Federal não conceitua greve, porém fixa a sua dimensão, de 

modo amplo, ao dispor que compete aos trabalhadores definir a oportunidade e 

os interesses que devam por meio dela defender. 

 d) a greve é a paralisação coletiva de trabalho, portanto, de um grupo de 

trabalhadores, não sendo considerada greve a paralisação individual ou pontual 

de poucos trabalhadores. 

 e) uma das notas definidoras da greve é a natureza pacífica da paralisação, sendo 

que o conflito violento, com constrangimento de pessoa ou com o dano a pessoa 

ou coisa, constitui abuso de direito. 

 

 

Questão 194: FCC - JT TRT15/TRT 15/2015 

Assunto: Greve 

Quanto ao direito de greve, segundo a Lei nº 7.783/89, 

 a) ressalvada, exclusivamente, a hipótese de abuso de direito, é vedada a rescisão 

de contrato de trabalho durante a greve, bem como a contratação de 

trabalhadores substitutos. 

 b) para os fins do direito de greve, são consideradas como necessidades 

inadiáveis da comunidade, aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo 

iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. 

 c) constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na Lei 

de Greve, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, 
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convenção ou decisão da Justiça do Trabalho, ainda que, na vigência de quaisquer 

destes, a paralisação tenha por objetivo exigir o cumprimento de cláusula ou 

condição. 

 d) aos grevistas são assegurados, dentre outros direitos, o emprego de meios 

pacíficos tendentes a persuadir os trabalhadores a aderirem à greve e a livre 

divulgação do movimento, mas não são assegurados o direito à arrecadação de 

fundos e o aliciamento dos trabalhadores para aderirem à greve, ainda que 

mediante o emprego de meios pacíficos. 

 e) as manifestações e atos de persuasão utilizados pelos grevistas poderão 

impedir o acesso ao trabalho, mas não poderão causar ameaça ou dano à 

propriedade ou pessoa. 

 

 

Questão 195: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Greve 

Considerando-se as regras legais sobre a greve, é correto afirmar: 

 a) O empregador está terminantemente proibido de contratar novos empregados 

durante a greve. 

 b) A greve prescinde de comunicado geral nos serviços e atividades essenciais à 

comunidade. 

 c) A manutenção da greve após a decisão da Justiça do Trabalho é abusiva; não o 

é, entretanto, aquela que, na vigência de acordo, convenção ou sentença 

normativa, tenha por objetivo exigir o cumprimento de cláusula ou condição. 

 d) Durante a greve, nos processos contínuos de produção (altos fornos, por 

exemplo), a eventual perda do equipamento é risco único e exclusivo do 

empregador. 

 e) Não é vedada a demissão de empregados durante a greve, e a Justiça do 

Trabalho, se provocada, dirá se a mesma é procedente ou não. 
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Questão 196: FCC - JT TRT1/TRT 1/2016 

Assunto: Greve 

Em relação aos direitos de associação e de greve, considerada a Constituição da 

República e a Lei nº 7.783/89, é correto afirmar: 

 a)  O militar possui direito de se associar em sindicatos, mas lhe é vedado o direito 

de greve. 

 b)  O empregador pode contratar substitutos para os trabalhadores em greve, 

para manutenção dos serviços essenciais à retomada das atividades após o fim do 

movimento. 

 c)  Em respeito à liberdade sindical, torna-se desnecessária a tentativa de solução 

pacífica do conflito antes da deflagração de movimento grevista. 

 d)  Celebrado acordo para por fim a movimento grevista, a ausência de previsão 

expressa sobre os efeitos do período de paralisação torna devido aos 

trabalhadores que dela participaram o pagamento de salários do período. 

 e)  São, dentre outros, considerados serviços ou atividades essenciais: assistência 

médica e hospitalar, serviços funerários, controle de tráfego aéreo e serviço de 

telecomunicações. 

 

 

Questão 197: FCC - Ass Jur (ALMS)/ALMS/2016 

Assunto: Greve 

A greve nos serviços funerários e a greve nos serviços de telecomunicações 

devem, obrigatoriamente, ser comunicadas pelas entidades sindicais ou pelos 

trabalhadores aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 

 a)  setenta e duas horas da paralisação. 

 b)  quarenta e oito horas da paralisação. 

 c)  vinte e quatro horas da paralisação. 

 d)  setenta e duas horas e quarenta e oito horas da paralisação, respectivamente. 

 e)  quarenta e oito horas e setenta e duas horas da paralisação, respectivamente. 
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Questão 198: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto: Súmulas e Jurisprudência Trabalhistas 

De acordo com o entendimento Sumulado do TST, as faltas ou ausências 

decorrentes de acidente do trabalho 

 a)  são consideradas para os efeitos de duração de férias e cálculo da gratificação 

natalina. 

 b)  não são consideradas para os efeitos de duração de férias, mas são 

consideradas para o cálculo da gratificação natalina. 

 c)  não são consideradas para os efeitos de duração de férias e cálculo da 

gratificação natalina. 

 d)  são consideradas para os efeitos de duração de férias, mas não são 

consideradas para o cálculo da gratificação natalina. 

 e)  são consideradas para os efeitos de duração de férias e cálculo da gratificação 

natalina de forma reduzida, limitando-se a quinze dias. 

 

 

Questão 199: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto: Súmulas e Jurisprudência Trabalhistas 

Sócrates foi aposentado por invalidez pelo INSS após ter trabalhado por dez anos 

na empresa Deuses Imortais. Em razão desse fato o plano de saúde do 

trabalhador foi cancelado pela empregadora uma vez que ela arcava 

integralmente com os respectivos custos. Nesta situação, conforme legislação 

aplicável e entendimento sumulado pelo Tribunal Superior do Trabalho, 

 a)  a opção pela manutenção do plano de saúde constitui uma faculdade da 

empregadora, mas não há obrigação legal neste sentido. 

 b)  há determinação legal para que a empregadora mantenha o plano de saúde 

pelo prazo mínimo de 12 meses, quando então ocorreria o término da 

estabilidade do trabalhador. 
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 c)  o plano de saúde deve ser mantido pela empregadora porque o contrato de 

trabalho está suspenso diante da aposentadoria por invalidez. 

 d)  a empregadora atuou de forma correta uma vez que com a aposentadoria por 

invalidez houve a ruptura do contrato de trabalho, não ensejando mais nenhuma 

obrigação contratual. 

 e)  a aposentadoria por invalidez interrompe o contrato de trabalho pelo prazo de 

24 meses, razão pela qual o plano de saúde deve ser mantido até o término deste 

prazo. 

 

 

Questão 200: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto:  

O advogado Hércules pretende fundamentar uma tese na petição inicial de 

reclamatória trabalhista utilizando o ditame segundo o qual, ainda que haja 

mudanças vertiginosas no aspecto de propriedade ou de alteração da estrutura 

jurídica da empresa, não pode haver afetação quanto ao contrato de trabalho já 

estabelecido. Tal valor está previsto no princípio de Direito do Trabalho 

denominado 

 a)  razoabilidade. 

 b)  disponibilidade subjetiva. 

 c)  responsabilidade solidária do empregador. 

 d)  asserção empresarial negativa. 

 e)  continuidade da relação de emprego. 
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Gabarito 
1) E 2) A 3) A 4) A 5) E 

6) B 7) E  8) A 9) D 10) D 

11) E 12) C 13) E 14) B  15) E 

16) A 17) A  18) E 19) C 20) D 

21) C  22) E 23) A 24) D 25) B  

26) D  27) D 28) D  29) E 30) C 

31) E  32) C  33) A 34) E 35) E  

36) C 37) D  38) D 39) A 40) E 

41) A 42) B  43) C 44) D 45) A 

46) B 47) D 48) B 49) B  50) E 

51) E 52) C 53) D 54) E 55) A 

56) B  57) D 58) C 59) C 60) A 

61) C 62) D 63) A  64) A 65) C  

66) C 67) B 68) E 69) A  70) C  

71) B 72) B 73) C 74) C 75) C 
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76) D 77) D  78) D 79) E 80) B 

81) A 82) C 83) C 84) E  85) C 86) B 

87) E 88) A 89) D 90) D 91) E 

 92) B 93) D 94) A 95) D 96) D 

97) A 98) D  99) A 100) C  101) C  

102) E 103) A 104) E 105) B 106) E 

107) B  108) D 109) B 110) A 111) C  

112) B  113) D 114) E 115) B 116) C 

117) D 118) E  119) A  120) B 121) D  

122) E 123) C  124) E 125) A  126) E 

 127) C 128) C 129) B  130) A  131) D 

132) A 133) B  134) B 135) E 136) B  

137) D 138) E  139) D 140) D  141) D 

142) A  143) B 144) B 145) C  146) C 

147) C  148) E 149) E 150) C 151) D 

152) B 153) C 154) B  155) D 156) D 

157) A  158) E 159) D 160) D 161) E 

162) E 163) A 164) A 165) C  166) C 

167) E 168) C  169) D 170) C 171) E 

172) C 173) D 174) C  175) B  176) A 

177) A  178) D 179) E  180) B 181) B 

182) D  183) A 184) E 185) D  186) C 

187) A 188) A  189) B 190) E 191) A 

192) E 193) B 194) B 195) C  196) E 

 197) A 198) C 199) C 200) E  

 


