
DIREITO DO TRABALHO

01. A empresa privada Amarílis cessou suas atividades pagando indenização simples para seus 
funcionários. A empresa privada Violeta cessou suas atividades pagando indenização em dobro 
para seus funcionários. Nestes casos, o pagamento da indenização
a) não exclui, por si só, apenas aos empregados da empresa Amarílis, o direito ao aviso prévio.
b) não exclui, por si só, apenas aos empregados da empresa Violeta, o direito ao aviso prévio.
c) exclui, por si só, o direito dos empregados de ambas as empresas ao aviso prévio.
d) não exclui, por si só, o direito dos empregados de ambas as empresas ao aviso prévio.
e) só excluirá o direito dos empregados de ambas as empresas ao aviso prévio se o pagamento 
da indenização ocorrer até o quinto dia útil do mês seguinte à cessação das atividades.

02. Com relação às Convenções Coletivas de Trabalho e aos Acordos Coletivos de Trabalho, é 
INCORRETO afirmar: 
a) Não prorrogada a Convenção Coletiva de Trabalho, os seus efeitos não se estenderão aos 
contratos individuais firmados após seu termo.
b) As Convenções Coletivas de Trabalho e os Acordos Coletivos de Trabalho são instrumentos 
formais e solenes, devendo ser necessariamente lançados por escrito e submetidos à divulgação 
pública.
c) Não é permitida a estipulação de Convenções Coletivas de Trabalho e Acordos Coletivos de 
Trabalho com duração superior a dois anos.
d)  Os  reajustes  salariais  previstos  em  norma  coletiva  de  trabalho  não  prevalecem  frente  à 
legislação superveniente de política salarial.
e) No acordo coletivo de trabalho é necessária a presença do sindicato no pólo empresarial de 
contratação, obedecendo-se o princípio da legalidade e da isonomia.

03. No que se refere à estabilidade, analise:
I - A estabilidade provisória do cipeiro constitui, além de uma vantagem pessoal, uma garantia 
para as atividades dos membros da CIPA.
II - 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.
III  - Havendo extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial do sindicato, não 
subsiste a estabilidade do dirigente sindical.
IV - 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.

De acordo com o entendimento Sumulado do Tribunal Superior do Trabalho, está correto o que 
consta APENAS em
a) II, III e IV.
b) I, II e III.
c) II e IV.
d) I, II e IV.
e) III e IV.

04. Raimunda é garçonete no restaurante do TIO TITO e recebe, além do seu salário mensal, 
gorjetas fornecidas espontaneamente pelos clientes. Neste caso, as gorjetas
a)  integram a remuneração  de  Raimunda,  não  servindo  de  base  de  cálculo  apenas  para  as 
parcelas de aviso-prévio.



b) não integram a remuneração de Raimunda, uma vez que não são cobradas pelo empregador 
na nota de serviço, mas fornecidas espontaneamente pelos clientes.
c) integram a remuneração da Raimunda e servem de base de cálculo para as parcelas de aviso-
prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado.
d) integram a remuneração de Raimunda, não servindo de base de cálculo apenas para o repouso 
semanal remunerado.
e) integram a remuneração de Raimunda, mas não servem de base de cálculo para as parcelas 
de aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado.

05. Mário falsificou certidão de nascimento de filho para receber salário-família. João utilizou-se do 
e-mail  corporativo  da  empresa  empregadora  para  enviar  material  pornográfico.  Joana 
desobedeceu norma de caráter geral da empresa. Nesses casos, Mário, João e Joana, poderão 
ser dispensados com justa causa pela prática, respectivamente, de ato de
a) improbidade, incontinência de conduta e insubordinação.
b) improbidade, incontinência de conduta e indisciplina.
c) incontinência de conduta, mau procedimento e insubordinação.
d) incontinência de conduta, mau procedimento e indisciplina.
e) indisciplina, ato lesivo da honra praticado em serviço e insubordinação.

06. Ana, Aline, Diana, Daniela e Dora são empregadas da empresa XXCC. Ana possui um filho 
com 17 anos de idade. Aline possui um casal de gêmeos com 14 anos de idade. Diana possui 
uma filha de 13 anos de idade. Daniela possui uma filha de 11 anos de idade e Dora possui um 
filho inválido com 33 anos de idade. Nesses casos, terão direito ao salário-família apenas,
a) Aline e Dora.
b) Ana, Diana, Daniela e Dora.
c) Diana, Daniela e Dora.
d) Daniela e Ana.
e) Aline e Diana.

07. Carlos, César e Cícero trabalham na empresa DDAA. Durante o período aquisitivo de férias 
Carlos possuiu 5 faltas injustificadas, César possuiu 12 faltas injustificadas e Cícero possuiu 8 
faltas injustificadas. Nesses casos, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
Carlos, César e Cícero terão direito, respectivamente, a
a) 24, 18 e 12 dias de férias.
b) 30, 24 e 18 dias de férias.
c) 24, 18 e 18 dias de férias.
d) 30, 24 e 24 dias de férias.
e) 30, 24 e 15 dias de férias.

08. Mário,  empregado da empresa KILO,  registrou sua candidatura  como diretor  suplente  do 
sindicato de sua categoria de trabalho. Passadas as eleições, Mário recebeu a boa notícia de que 
havia sido eleito. Neste caso, Mário
a) poderá ser dispensado a qualquer momento, tendo em vista que foi eleito como diretor suplente 
de sindicato.
b) terá vedada a sua dispensa a partir do registro de sua candidatura até um ano após o final do  
seu mandato, salvo se cometer falta grave.
c) terá vedada a sua dispensa a partir do resultado oficial das eleições até um ano após o final do 
seu mandato, salvo se cometer falta grave.
d) terá vedada a sua dispensa a partir do registro de sua candidatura até seis meses após o final 
do seu mandato, salvo se cometer falta grave.



e) terá vedada a sua dispensa a partir do resultado oficial das eleições até seis meses após o final 
do seu mandato, salvo se cometer falta grave.

09. Considere as assertivas abaixo a respeito da jornada de trabalho.
I - 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.
II - A limitação legal da jornada suplementar a duas horas diárias não exime o empregador de 
pagar todas as horas trabalhadas.
III - Os chefes de departamento não possuem direito ao pagamento de horas extras, uma vez que 
se equiparam aos gerentes.
IV - Em regra, o tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o seu retorno, 
por qualquer meio de transporte, será computado na jornada de trabalho.

É correto o que se afirma, APENAS, em
a) I, II e III.
b) II, III e IV.
c) III e IV.
d) II e III.
e) I e II.

10. A transferência  do  empregado  que  labora  no  período  noturno  para  o  período  diurno  de 
trabalho
a) não implicará na perda do direito ao adicional noturno, uma vez que a CLT veda a redução 
salarial.
b) não implicará na perda do direito ao adicional noturno, uma vez que este já se encontrava 
integralizado no salário do reclamante.
c) implicará na perda do direito ao adicional noturno, mas fará jus o reclamante ao pagamento de 
multa no valor de três salários mínimos.
d) implicará na perda do direito ao adicional noturno, visto tratar-se de um benefício para a higidez 
física e mental do trabalhador.
e) implicará na perda do direito ao adicional noturno, mas fará jus o reclamante ao pagamento de 
multa no valor dos últimos cinco salários recebidos.

GABARITO

01. D
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