
Português

Texto IV
Contrato de Aprendizagem

Aprendiz é aquele que trabalha aprendendo ao mesmo tempo, sob a direção de outrem, uma arte 
ou um ofício. Como acentua Marthin Catharino, “o empregado discente é credor de ensino. O 
empregador docente, por si ou por outrem, deve satisfazer a obrigação assumida ou imposta, que 
é de fazer”. Ora, na relação de emprego comum, a prestação principal e típica do empregador 
resulta, quase sempre, de uma obrigação de dar; a do empregado, trabalhar em proveito e sob as 
ordens do outro contratante.
Assim,  a  aprendizagem  introduz  sensível  modificação  do  conteúdo  ordinário  do  contrato  de 
emprego. Trata-se de um contrato de trabalho especial.

01. Segundo o texto, o empregado discente é aquele que:
a) deve pagar para aprender;
b) deve receber para ensinar;
c) deve receber ensino;
d) é obrigado a ensinar;
e) deve aprender a ensinar.

02. O que opõe, respectivamente, empregado discente e empregador docente é:
a) ensinar /aprender;
b) aprender / fazer;
c) fazer / ensinar;
d) ensinar / fazer;
e) dar / receber.

03. A modificação introduzida pela aprendizagem no conteúdo ordinário do contrato de trabalho é 
que:
a) o empregado deixa de receber por seus serviços;
b) o empregador não está obrigado a parar pelos serviços prestados;
c) o empregador deve fazer em lugar de dar;
d) o empregado deve aprender em lugar de trabalhar;
e) o empregado e o empregador devem aprender.

04. Assinale o item em que a preposição não é  exigida pela regência de um termo anterior.
a) “... sob a direção de outrem,...
b) “... é credor de ensino...”
c) “... na relação de emprego comum...”
d) “...deve satisfazer a obrigação...”
e) “... de uma obrigação de dar...

05.  Com relação à crase presente no trecho “Preferiu a aprendizagem à ignorância”, podemos 
afirmar que:
a) trata-se de crase facultativa, pois pode faltar o artigo diante do substantivo “aprendizagem”;
b) trata-se de crase obrigatória, pois não pode faltar o artigo diante do substantivo “ignorância”;
c) trata-se de crase obrigatória, pois pode faltar o artigo diante do substantivo “aprendizagem”;
d)  trata-se  de  crase  facultativa,  pois  pode  faltar  a  preposição  diante  do  substantivo 
“aprendizagem”;
e)trata-se de crase obrigatória, pois não pode faltar o artigo diante do substantivo “aprendizagem”.



06. As aspas que aparecem no texto IV justificam-se por:
a) ser uma exemplificação;
b) por traduzir o título de uma obra literária; 
c) por reproduzir o que foi dito por alguém;
d) para marcar uma oração intercalada;
e) para marcar um aposto.

A amamentação do filho

Para amamentar o próprio filho, até que este complete seis meses de idade, terá a mulher o 
direito, durante a jornada, a dois descansos especiais, de meia hora cada um. Quando o exigir a 
saúde da criança, tais descansos poderão continuar, além dos seis meses, a critério da autoridade 
competente (art. 396 da consolidação).
Tratando-se  de  descansos  especiais,  serão  concedidos  sem prejuízo  normal  para  repouso  e 
alimentação, dentro da jornada, e nesta computados.

07. Segundo o primeiro parágrafo do texto:
a) impreterivelmente até os seis meses de idade, o filho terá direito a descansos especiais.
b) só a autoridade competente pode decidir sobre o estado de saúde da criança.
c) os descansos especiais, sob certas condições, podem ultrapassar os seis meses de idade do 
filho.
d) se a saúde da criança o exigir, os descansos podem não atingir os seis, meses de idade do 
filho.
e) no caso de morte do filho, a mulher terá o direito de descansos especiais suspensos.

08. Já no segundo parágrafo estabelece-se que:
a) serão computados nos descansos especiais os intervalos normais de descanso e alimentação.
b) a jornada de trabalho será acrescida do tempo dedicado aos descansos especiais.
c) haverá redução real de meia hora de trabalho por dia para a amamentação do filho.
d) serão descontados na jornada de trabalho os descansos especiais.
e) os descansos especiais não interferirão nos demais descansos da jornada de trabalho.

09. No desenvolvimento do texto V, muitos termos referem-se a outros anteriores; o item em que a 
referência a um termo anterior não está correta é:
a) “... até que este complete seis meses de idade...” – o próprio filho.
b) “... durante a jornada ...” –  de amamentação do filho.
c) “... de meia hora cada um...” –  descanso especial.
d) tais descansos poderão continuar...” – os descansos especiais.
e) “... e nesta computados.” – jornada.

10. O item em que o elemento destacado não tem sua significação corretamente indicado é:
a) “Para amamentar...” – finalidade.
b) “... até que este complete...” – tempo.
c) “... durante a jornada...” – lugar.
d) “... a critério da autoridade competente.”– conformidade.
e) “... sem  prejuízo do intervalo normal...” – condição.



Gabarito

01. C
Comentário: Ele é credor porque ele deve é aluno e aluno recebe ensino.

02. B
Comentário: O empregador docente (professor) , faz e  o  empregado discente (aluno) aprende.

03. C
Comentário: O texto deixa claro que o empregador deve fazer no lugar de dar.

04. B
Comentário: “Credor” não precisa de complemento.

05. B
Comentário: A crase é obrigatória, pois obedece ao paralelismo sintático; o acento grave garante 
a presença do artigo em ambos os substantivos.

06. C
Comentário: Reproduz a fala do Marthin Catharino.

07. C
Comentário: Interpretação por recorrência. O texto deixa claro que em casos especiais, o prazo 
pode ser prolongado a critério das autoridades  competentes. 

08. C
Comentário:  O  segundo  parágrafo  fala  que  os  descansos  especiais,  de  meia  hora,  serão 
mantidos na jornada de trabalho.

09. B
Comentário: Não há relação do termo sublinhado com a especificação dada.

10. C
Comentário: O valor é de duração/tempo e não de lugar.


