
DIREITO DE TRABALHO

01. Leia, analise e marque a alternativa incorreta:
a) O Sistema Federal de Inspeção do Trabalho, a cargo do Ministério do Trabalho e Emprego, tem 
por  finalidade  assegurar,  em  todo  o  território  nacional,  a  aplicação  das  disposições  legais, 
incluindo  as  convenções  internacionais  ratificadas,  os  atos  e  decisões  das  autoridades 
competentes e as convenções,  acordos e contratos coletivos de trabalho,  no que concerne à 
proteção dos trabalhadores no exercício da atividade laboral.
b)  Os Auditores-Fiscais do Trabalho são subordinados tecnicamente ao Ministro do Trabalho e 
Emprego.
c)  Para fins de inspeção do trabalho, o território de cada unidade federativa será dividido em 
circunscrições, e fixadas as correspondentes sedes.
As circunscrições que tiverem dois ou mais Auditores-Fiscais do Trabalho poderão ser divididas 
em áreas de inspeção delimitadas por critérios geográficos.
d) A distribuição dos Auditores-Fiscais do Trabalho pelas diferentes áreas de inspeção da mesma 
circunscrição obedecerá ao sistema de rodízio, efetuado em sorteio público, vedada a recondução 
para a mesma área no período seguinte.
e)  A inspeção do trabalho será promovida em todas as empresas, estabelecimentos e locais de 
trabalho,  públicos ou privados,  estendendo-se aos profissionais liberais e instituições sem fins 
lucrativos, bem como às embarcações estrangeiras em águas territoriais brasileiras.

02. Os Auditores-Fiscais do Trabalho permanecerão nas diferentes áreas de inspeção pelo prazo 
máximo de ________ doze meses.
a) 12
b) 3
c) 6
d) 9
e) 24

03.  Ao Auditor-Fiscal do Trabalho-AFT será fornecida Carteira de Identidade Fiscal (CIF),  que 
servirá como credencial privativa, com renovação:
a) trienal;
b) bienal;
c) anual;
d) quinquenal;
e) semestral.

04. Leia, analise e marque a alternativa incorreta:
a) A exibição da credencial (CIF) é obrigatória no momento da inspeção, salvo quando o Auditor-
Fiscal do Trabalho julgar que tal identificação prejudicará a eficácia da fiscalização, hipótese em 
que deverá fazê-lo após a verificação física.
b)  O Auditor-Fiscal somente poderá exigir  a exibição de documentos após a apresentação da 
credencial.
c)  Os  empregadores,  tomadores  e  intermediadores  de  serviços,  empresas,  instituições, 
associações, órgãos e entidades de qualquer natureza ou finalidade são sujeitos à inspeção do 
trabalho e  ficam,  pessoalmente ou por  seus prepostos  ou representantes  legais,  obrigados a 
franquear,  aos  Auditores-Fiscais  do  Trabalho,  o  acesso  aos  estabelecimentos,  respectivas 
dependências e locais de trabalho, bem como exibir os documentos e materiais solicitados para 
fins de inspeção do trabalho.
d) As inspeções, sempre que necessário, serão efetuadas de forma imprevista, cercadas de todas 
as cautelas, na época e horários mais apropriados a sua eficácia.



e) As determinações para o cumprimento de ação fiscal poderão ser comunicadas por escrito ou 
verbalmente, por meio de ordens de serviço.

05. Os  _________  órgãos  da  administração  pública  direta  ou  indireta  e  as  empresas 
concessionárias ou permissionárias de serviços públicos ficam obrigadas a proporcionar efetiva 
cooperação aos Auditores-Fiscais do Trabalho.
a) órgãos da administração pública direta;
b) órgãos da administração pública indireta;
c) as empresas concessionárias de serviços públicos;
d) as empresas permissionárias de serviços públicos;
e) Todas as alternativas respondem a questão.

06. É vedado às autoridades de direção do Ministério do Trabalho e Emprego:
I  -  conferir  aos Auditores-Fiscais do Trabalho encargos ou funções diversas das que lhes são 
próprias,  salvo  se  para  o  desempenho  de  cargos  de  direção,  de  funções  de  chefia  ou  de 
assessoramento;
II - interferir no exercício das funções de inspeção do trabalho ou prejudicar, de qualquer maneira, 
sua imparcialidade ou a autoridade do Auditor-Fiscal do Trabalho;
III  -  conferir qualquer  atribuição de inspeção do trabalho a servidor  que pertença ao Sistema 
Federal de Inspeção do Trabalho.

a) os itens I e II são os únicos corretos;
b) os itens I e III são os únicos corretos;
c) os itens II e III são os únicos corretos;
d) todos os itens estão corretos;
e) todos os itens estão incorretos.

07. Leia, analise e marque a alternativa incorreta:
a)  Caberá ao órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego promover a investigação das 
causas de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho, determinando as medidas de proteção 
necessárias.
b)  O Auditor-Fiscal do Trabalho - AFT poderá solicitar  o concurso de especialistas e técnicos 
devidamente qualificados, assim como recorrer a laboratórios técnico-científicos governamentais 
ou  credenciados,  a  fim  de  assegurar  a  aplicação  das  disposições  legais  e  regulamentares 
relativas à segurança e saúde no trabalho.
c)  A credencial  (CIF)  deverá  ser  devolvida  para  inutilização,  sob  pena  de  responsabilidade 
administrativa, na hipótese de posse em outro cargo público efetivo inacumulável.
d) O Auditor-Fiscal do Trabalho, munido de credencial, não tem o direito de ingressar, livremente, 
sem prévio aviso, em todos os locais de trabalho mencionados no art. 9o.1

e)  Compete  aos  Auditores-Fiscais  do  Trabalho,  em  todo  o  território  nacional,  dentre  outras 
atribuições, ministrar orientações e dar informações e conselhos técnicos aos trabalhadores e às 
pessoas sujeitas à inspeção do trabalho, atendidos os critérios administrativos de oportunidade e 
conveniência.

08.  Os Auditores-Fiscais do Trabalho têm o dever de orientar e advertir as pessoas sujeitas à 
inspeção  do  trabalho  e  os  trabalhadores  quanto  ao  cumprimento  da  legislação  trabalhista,  e 
observarão o critério da dupla visita, dentre outros casos:
I  -  quando  ocorrer  promulgação  ou  expedição  de  novas  leis,  regulamentos  ou  instruções 
ministeriais, sendo que, com relação exclusivamente a esses atos, será feita apenas a instrução 

1  Art. 9o  A inspeção do trabalho será  promovida em todas as  empresas,  estabelecimentos e  locais  de  trabalho,  públicos ou  
privados, estendendo-se aos profissionais liberais e instituições sem fins lucrativos, bem como às embarcações estrangeiras em  
águas territoriais brasileiras.



dos responsáveis;
II  -  quando se tratar  de inspeção nos estabelecimentos ou locais de trabalho inaugurados ou 
empreendidos acerca de um ano;
III - quando se tratar de estabelecimento ou local de trabalho com até dez trabalhadores, salvo 
quando for constatada infração por falta de registro de empregado ou de anotação da CTPS, bem 
como na ocorrência de reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização.

a) os itens I e II são os únicos corretos;
b) os itens I e III são os únicos corretos;
c) os itens II e III são os únicos corretos;
d) todos os itens estão corretos;
e) todos os itens estão incorretos.

09.  O auto de infração não terá seu valor probante condicionado à assinatura do infrator ou de 
testemunhas e será  lavrado no local  da inspeção,  salvo  havendo motivo  justificado que será 
declarado no próprio auto, quando então deverá ser lavrado no prazo de _________ horas, sob 
pena de responsabilidade.
a) 48
b) 72
c) 24
d) 36
e) 12

10. Leia, analise e marque a alternativa incorreta:
a)  Os  Auditores-Fiscais  do  Trabalho  (AFT)  deverão  participar  de  atividades  de  coordenação, 
planejamento, análise de processos e de desenvolvimento de programas especiais e de outras 
atividades internas e externas relacionadas ou não com a inspeção do trabalho, na forma das 
instruções expedidas pela autoridade nacional competente em matéria de inspeção do trabalho.
b) As empresas de transportes de qualquer natureza, inclusive as exploradas pela União, Distrito 
Federal, Estados e Municípios, bem como as concessionárias de rodovias que cobram pedágio 
para  o  trânsito  concederão  passe  livre  aos  Auditores-Fiscais  do  Trabalho  e  aos  Agentes  de 
Higiene e Segurança do Trabalho, no território nacional em conformidade com o disposto no art. 
630, § 5º2, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), mediante a apresentação da Carteira de 
Identidade Fiscal - CIF.
c)  O passe livre a que se refere a alternativa “b” abrange a travessia realizada em veículos de 
transporte aquaviário.
d)  É  vedado  aos  Auditores-Fiscais  do  Trabalho  e  aos  Agentes  de  Higiene  e  Segurança  do 
Trabalho, dentre outras proibições, revelar, sob pena de responsabilidade, mesmo na hipótese de 
afastamento  do  cargo,  os  segredos  de  fabricação  ou  comércio,  bem como os  processos  de 
exploração de que tenham tido conhecimento no exercício de suas funções.
e) Configura falta grave o fornecimento ou a requisição de Carteira de Identidade Fiscal - CIF para 
qualquer pessoa não integrante do Sistema Federal de Inspeção do Trabalho.

2   Art. 630. Nenhum agente da inspeção poderá exercer as atribuições do seu cargo sem exibir a carteira de  
identidade fiscal, devidamente autenticada, fornecida pela autoridade competente.

(...)
§ 5º - No território do exercício de sua função, o agente da inspeção gozará de passe livre nas empresas de  

transportes, públicas ou privadas, mediante a apresentação da carteira de identidade fiscal. 



GABARITO

01. B
Comentários: Responde à questão a alternativa “b” de acordo com o disposto no artigo 3º, caput 
do Decreto nº. 4.552/02, vez que os Auditores-Fiscais do Trabalho são subordinados tecnicamente 
à autoridade nacional competente em matéria de inspeção do trabalho, e não ao Ministro do 
Trabalho e Emprego.

02. A
Comentários: Responde à questão a alternativa “a” de acordo com o disposto no §1º do artigo 5º 
do Decreto nº. 4.552/02 que determina tal prazo.

03. D
Comentários: Responde à questão a alternativa “d” de acordo com o disposto no caput do artigo 
10 do Decreto nº. 4.552/02, que determina tal prazo.

04. E
Comentários: Responde à questão a alternativa “e” de acordo com o disposto no artigo 16, caput 
do Decreto nº 4.552/02, vez que as determinações para o cumprimento de ação fiscal  deverão 
ser comunicadas por escrito, por meio de ordens de serviço.

05. E
Comentários: Responde à questão a alternativa “e” de acordo com o disposto no caput do artigo 
17 do Decreto nº. 4.552/02, que determina que todos os entes listados nas alternativas da questão 
ficam obrigados a proporcionar efetiva cooperação aos Auditores-Fiscais do Trabalho.

06. A
Comentários: Responde à questão a alternativa “a” estando corretos os itens I e II de acordo com 
o disposto, respectivamente, com os incisos I e II do art. 19 do Decreto nº. 4.552/02.
O único item incorreto é o III, conforme o disposto no inciso III do art. 19 do Decreto nº. 4.552/02  
que  determina  ser  proibido às  autoridades  de  direção  do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego 
conferir  qualquer atribuição de inspeção do trabalho a servidor que  não pertença ao Sistema 
Federal de Inspeção do Trabalho.

07. D
Comentários: Responde à questão a alternativa “d”, estando incorreta de acordo com o disposto 
no artigo 13, caput do Decreto nº. 4.552/02, vez que o AFT, munido de credencial, tem o direito 
de ingressar, livremente, sem prévio aviso e em qualquer dia e horário, em todos os locais de 
trabalho mencionados no art. 9o.

08. B
Comentários: Responde à questão a alternativa “b” estando corretos os itens I e III, de acordo, 
respectivamente, com os incisos I e III, do artigo 23 do Decreto nº. 4.552/02.
O único incorreto é o II, em desacordo com o disposto no inciso II do artigo 23 do Decreto nº. 
4.552/02, que dispõe que quando se tratar de primeira inspeção nos estabelecimentos ou locais 
de trabalho recentemente inaugurados ou empreendidos deverá ser observado o critério da dupla 
visita. Ressalte-se que o mesmo artigo 23 em seu §1º do citado Decreto dispõe que:

§ 1o  A autuação pelas infrações não dependerá da dupla visita após o decurso do prazo  
de noventa dias da vigência das disposições a que se refere o inciso I  ou do efetivo  
funcionamento do novo estabelecimento ou local de trabalho a que se refere o inciso II.



Deste  modo,  a  lei  considera  estabelecimento  ou  empreendimento  recentemente  inaugurado 
aqueles em funcionamento a menos de 90 (noventa) dias.

09. C
Comentários: Responde à questão a alternativa “c” de acordo com o disposto no parágrafo único 
do artigo 24 do Decreto nº. 4.552/02, que determina tal prazo.

10. A
Comentários: Responde à questão a alternativa “a”, estando incorreta, de acordo com o disposto 
no caput do artigo 33 do Decreto nº. 4.552/02, ao determinar que os AFTs poderão participar de 
tais atividades mencionadas.


