
DIREITO DO TRABALHO

01. Considera-se menor para os efeitos desta Consolidação o trabalhador de quatorze até  _____ 
anos.
a) 18
b) 19
c) 20
d) 21
e) 22

02. Assinale a alternativa incorreta em relação a concessão e a época das férias:
a)  As férias serão concedidas por ato do empregador, em um só período, nos 12 (doze) meses 
subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. 
b) Somente em casos excepcionais serão as férias concedidas em 2 (dois) períodos, um dos 
quais não poderá ser inferior a 10 (dez) dias corridos. 
c) Aos menores de 18 (dezoito) anos e aos maiores de 50 (cinquenta) anos de idade, as férias 
serão sempre concedidas de uma só vez.
d) A concessão das férias será participada, por escrito, ao empregado, com antecedência de, no 
mínimo, 20 (vinte) dias. Dessa participação o interessado dará recibo. 
e) O empregado não poderá entrar no gozo das férias sem que apresente ao empregador sua 
Carteira de Trabalho e Previdência Social, para que nela seja anotada a respectiva concessão. 

03.  Poderão ser  concedidas férias coletivas a  todos os empregados de uma empresa ou de 
determinados estabelecimentos ou setores da empresa.  As férias  poderão ser  gozadas em 2 
(dois) períodos anuais desde que nenhum deles seja inferior a ______ dias corridos.
a) 10
b) 15
c) 20
d) 30
e) 25

04. É facultado ao empregado converter ____ do período de férias a que tiver direito em abono 
pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. 
a) 2/3
b) 1/3
c) 1/2
d) 1/4
e) 3/4

05. O abono de férias deverá ser requerido até  _____ dias antes do término do período aquisitivo. 
a) 10
b) 15
c) 20
d) 25
e) 30

06. A duração normal de trabalho da mulher será de _____ horas diárias, exceto nos casos para 
os quais for fixada duração inferior.
a) 6
b) 8
c) 10



d) 12
e) 15

07. Ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as distorções que afetam o acesso da 
mulher ao mercado de trabalho e certas especificidades estabelecidas nos acordos trabalhistas, é 
vedado: 
I - publicar ou fazer publicar anúncio de emprego no qual haja referência ao sexo, à idade, à cor 
ou situação familiar, salvo quando a natureza da atividade a ser exercida, pública e notoriamente, 
assim o exigir;
II - recusar emprego, promoção ou motivar a dispensa do trabalho em razão de sexo, idade, cor, 
situação familiar  ou estado de gravidez,  salvo quando a natureza da atividade seja notória  e 
publicamente incompatível;
III - considerar o sexo, a idade, a cor ou situação familiar como variável determinante para fins de 
remuneração, formação profissional e oportunidades de ascensão profissional;
IV  -  exigir  atestado  ou  exame,  de  qualquer  natureza,  para  comprovação  de  esterilidade  ou 
gravidez, na admissão ou permanência no emprego;
V - impedir o acesso ou adotar critérios subjetivos para deferimento de inscrição ou aprovação em 
concursos, em empresas privadas, em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de 
gravidez;
VI - proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias. 

Nesta situação, são consideradas verdadeiros os itens:
a) I e II
b) I, II e III
c) II, III e IV
d) I, II, III, IV e V
e) I, II, III, IV, V e VI.

08. Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo 
determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de ____ e menor de 
_____  anos  inscrito  em  programa  de  aprendizagem  formação  técnico-profissional  metódica, 
compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a executar com 
zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação. 
a) 14 / 24
b) 16 / 24
c) 14 / 21
d) 14 / 20
e) 14 / 25

09. Sobre o contrato individual de trabalho, está incorreto, segundo a CLT:
a)  Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de 
emprego.
b) Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a emprego comprovação de 
experiência prévia por tempo superior a  8 (oito) meses no mesmo tipo de atividade. 
c) O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou 
por escrito e por prazo determinado ou indeterminado.
d)  As  relações  contratuais  de  trabalho  podem  ser  objeto  de  livre  estipulação  das  partes 
interessadas  em  tudo  quanto  não  contravenha  às  disposições  de  proteção  ao  trabalho,  aos 
contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes.
e)  Na falta de acordo ou prova sobre condição essencial ao contrato verbal, esta se presume 
existente, como se a tivessem estatuído os interessados na conformidade dos preceitos jurídicos 
adequados à sua legitimidade.



10.  Em relação à remuneração do contrato individual,  a habitação e a alimentação fornecidas 
como salário  utilidade  deverão  atender  aos  fins  a  que  se  destinam  e  não  poderão  exceder, 
respectivamente, a ____ e _____ do salário contratual.
a) 25% e 20%
b) 20% e 25%
c) 25% e 30%
d) 20% e 30%
e) 25% e 35%

GABARITO

01. A
Comentários: Pelo artigo 402 da CLT, a idade correta é de 18 anos.

02. D
Comentários: O correto é: “A concessão das férias será participada, por escrito, ao empregado, 
com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias”.

03. A
Comentários:  O  período  correto  é  de  10  dias  corridos,  segundo  a  CLT  em  seu  artigo  39, 
parágrafo primeiro.

04. B
Comentários: Segundo a CLT em seu artigo 143, o correto é 1/3.

05. B
Comentários: Segundo a CLT, em seu artigo 143, parágrafo primeiro, o período correto é de 15 
dias.

06. B
Comentários: O tempo correto, segundo a CLT em seu artigo 373 é de 8 horas diárias.

07. E
Comentários:  O disposto nos itens não obsta a adoção de medidas temporárias que visem ao 
estabelecimento das políticas de igualdade entre homens e mulheres, em particular as que se 
destinam a corrigir as distorções que afetam a formação profissional, o acesso ao emprego e as 
condições gerais de trabalho da mulher. 

08. A
Comentários: Segundo o artigo 428 da CLT, as idades corretas são 14 e 24 anos.

09. B
Comentários: Na verdade, o empregador não exigirá do candidato a emprego comprovação de 
experiência prévia por tempo superior a 6 meses e não 8 meses, conforme o artigo 442-A da CLT.

10. A
Comentários: Segundo a CLT em seu artigo 458, parágrafo terceiro, os percentuais são de 25% 
e 20%, respectivamente.


