
DIREITO DO TRABALHO

01.  João é funcionário da empresa Linel Produções LTDA e trabalha junto a mesma há 4 anos.
Passando por difícil  situação econômica a referida empresa de João recebe uma proposta de
compra,  sendo imediatamente aceita ,  unificando todo o quadro funcional  pela empresa HGX
Produções LTDA. Desta forma, em razão da modalidade de sistema de trabalho, 4 meses após a
compra,  João  é  dispensado  sem justa  causa.  Neste  sentido  como deverá  proceder  João  na
justiça, pois não recebeu suas verbas rescisórias.
a) Deverá impetrar 2 processos, um contra Linel Produções para discutir o período que laborou
nesta e outro contra GHK produções, discutindo apenas o pequeno período;
b) Deverá apenas ingressar contra HGX Produções , uma vez que as alterações na estrutura da
empresa não afeta os direitos adquiridos por seus empregados.
c)  Impetrará  processo judicial  apenas contra  Linel  Produções,  pois  seu contrato  permaneceu
durante muito mais tempo vinculado a aquela empresa;
d) Deverá ingressar contra  HGX Produções, pois perdeu todos os direitos provenientes da antiga
empresa.
 
02. Os contratos de trabalho determinados quanto ao seu consentimento, podem ser:
a) comuns e especiais
b) escritos ou verbais
c) expressos ou tácitos
d) determinados ou indeterminados

03.  Maria foi contratada pela empresa Bolos S.A. para exercer a função de copeira, cumprindo
jornada de trabalho de segunda à sexta-feira das 13:00 h às 17:00 h, sem intervalo alimentar.
Decorridos dois anos do início do pacto contratual, foi a empregada dispensada, recebendo as
parcelas da ruptura. Contudo, inconformada porque jamais lhe foi permitido usufruir de intervalo
para descanso e alimentação, Maria ajuíza reclamação trabalhista postulando o pagamento do
período  correspondente  ao  intervalo  alimentar  não  concedido.  Diante  da  hipótese  relatada,
assinale a afirmativa correta. 
a) A ex-empregada faz jus ao pagamento de uma hora extraordinária diária, haja vista a supressão
do intervalo intrajornada.
b)  A ex-empregada  faz  jus  ao  pagamento  de  apenas  15  minutos  diários  a  título  de  horas
extraordinárias, haja vista a supressão do intervalo intrajornada.
c) A ex-empregada não faz jus ao pagamento de horas extraordinárias, porquanto diante da carga
horária cumprida, não lhe era assegurada a fruição de intervalo intrajornada. 
d) A ex-empregada faz jus ao pagamento de indenização correspondente ao valor de uma hora
extraordinária diária, haja vista a supressão do intervalo intrajornada. 

04.  Qual o prazo dado para o empregador, para devolver ao empregado a CTPS recebida para
anotações, nas localidades em que inexistir órgão emissor do documento.
a) 10 dias
b) 15 dias 
c) 48 horas
d) 30 dias

05. Os funcionários que laboram em regime parcial de tempo, terão sua carga horária máxima de:
a) 20 horas semanais
b) 110 horas mensais
c) 15 horas semanais
d) 25 horas semanais



06. Considere as seguintes assertivas a respeito de salário mínimo:
I – Salário mínimo é a contraprestação mínima devida e paga diretamente pelo empregador a todo
trabalhador, exceto ao trabalhador rural, sem distinção de sexo, por dia normal de serviço.
II – Quando o empregador fornecer, in natura, uma ou mais parcelas do  salário mínimo, o salário
mínimo pago em dinheiro não será inferior a 40% do salário mínimo fixado para a região.
III – Quando o salário mínimo mensal do empregado à comissão for integrado por parte fixa e
parte variável, ser-lhe-á sempre garantido o salário mínimo, vedado qualquer desconto em mês
subsequente a título de compensação.
De acordo com a CLT, esta correto apenas o que se afirma em:
a) i e ii
b) i e iii
c) ii
d) iii

07. Marcos, José e Antonio, são empregado da empresa VALORES. Marcos exerce a função de
motorista externo; José é chefe do departamento de contas a pagar, e Antonio é diretor jurídico.
Neste caso, em regra, quais funcionários não estão sujeitos à jornada de trabalho regular prevista
em lei, assim como fiscalização.
a) Marcos e José apenas.
b) Marcos, José e Antonio.
c) José e Antonio apenas.
d) José apenas.

08. Pedro foi contratado pela empresa Bolinha S/A a 8 meses, sendo comunicado que entrará em
férias coletivas, sendo respeitado todos os tramites legais para tanto, nesse sentido responda
acerca da contagem das férias de Pedro.
a) Pedro perderá o direito as próximas férias.
b) Pedro não poderá adentrar em férias coletivas, pois não completou 12 meses de trabalho.
c) Pedro gozará as férias coletivas na maneira proporcional, e ao retorno se iniciará novo período
aquisitivo.
d) Pedro receberá as férias coletivas e ao completar 12 meses de trabalho, terá direito novamente
há novas férias.

09. Será obrigatório a apresentação de exame médico, por conta do empregador, nas seguintes
situações:
a) na admissão e demissão.
b) periodicamente.
c) por ocasião da demissão e exames complementares caso necessários por determinação do
Ministério do trabalho.
d) na admissão, demissão e periodicamente.

10. Mario recebe em razão de sua atividade, o percentual de 40% sobre seu salário base a título
de insalubridade. Com a efetivação de mudanças e políticas internas da empresa, as operações
insalubres se findaram, neste contexto como ficam os recebíveis de Mario acerca da questão.
a) Continuará percebendo a quantia por se tratar de direito adquirido.
b) Deixará de receber o adicional de insalubridade uma vez cessado o risco a sua saúde e/ou a
integridade física .
c) Perceberá apenas 20% do salário base.
d) Continuará percebendo uma vez que é proibida a redução salarial face o respeito ao princípio
da inalterabilidade contratual. 

GABARITO



01. B
Comentário: art. 10 e 448 da CLT.

02. C

03. C
Comentário: art. 71 caput e §1º da CLT.

04. D
Comentário: art. 13, §3º da CLT.

05. D
Comentário: art. 58-A da CLT.

06. D
Comentário: art. 76, 82 parágrafo único  e 78, parágrafo único.

07. B
Comentário: art. 62, I e II da CLT.

08. C
Comentário: art. 140 da CLT.

09. D
Comentário: art. 168 da CLT.

10. B
Comentário: art. 194 da CLT observação às sumulas 248 e 289 do TST


