
DIREITO DO TRABALHO

01. O contrato de trabalho: 
a) Não pode ser alterado;
b) Só pode ser alterado pelo empregado;
c) Só pode ser alterado pelo empregador;
d) Só pode ser alterado pelo juiz;
e) Nenhuma das alternativas.

02. De acordo com a Súmula 7 do TST, a indenização pelo não deferimento das férias no tempo 
oportuno será calculada:
a) De acordo com a média salarial do empregado;
b) Com base na remuneração devida ao empregado à época da reclamação, se por ocasião desta 
o contrato de trabalho estava em vigor;
c) Com base nas horas extras prestadas;
d) Acrescida da multa do artigo 477, § 8° da CLT;
e) Com base no salário do paradigma de igual função.

03. Em se tratando de rescisão do contrato de trabalho, de acordo com a CLT:
a) A embriaguez habitual não é mais justa causa para a despedida, por se tratar de doença;
b) Qualquer embriaguez, casual ou habitual, enseja a rescisão do contrato por justa causa;
c) É obrigatório o encaminhamento do funcionário embriagado ao INSS;
d) Somente configura embriaguez técnica para a despedida quando o empregado ingere bebida 
alcoólica em serviço;
e) A embriaguez habitual configura justa causa para a despedida.

04. De acordo a CLT, não integram a remuneração, se não excederem 50% do salário:
a) Gorjetas;
b) Ajuda de custo;
c) Diárias;
d) Combustível;
e) Gastos com celular

05. De acordo com a Constituição Federal, o salário mínimo deve ser capaz de atender diversas 
necessidades básicas do trabalhador  e  de sua família,  as quais  são arroladas no art.  7º,  IV. 
Referido inciso, entretanto, não prevê qual necessidade?
a) Moradia;
b) Vestuário;
c) Transporte;
d) Informação;
e) Previdência social.

06. O art. 7° da Constituição arrola expressamente inúmeros direitos dos trabalhadores urbanos e 
rurais, exceto:
a) seguro-desemprego;
b) FGTS;
c) Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;
d) 13° salário com base no valor da aposentadoria;
e) Proibição de discriminação de salário por motivo de sexo, idade, religião ou estado civil.



07. De acordo com o art. 58, § 1°, CLT, não serão descontadas nem computadas como jornada 
extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedentes de:
a) 2 minutos;
b) 5 minutos;
c) 7 minutos;
d) 10 minutos;
e) 15 minutos.

08. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário por __ dia(s), 
em  cada  __  mês(es)  de  trabalho,  em  caso  de  doação  voluntário  de  sangue  devidamente 
comprovada.
A alternativa que completa corretamente as lacunas na ordem em que aparecem é:
a) 1 e 12;
b) 2 e 12;
c) 1 e 6;
d) 2 e 12;
e) 1 e 1.

09. O empregado cujo salário-hora é de R$ 10,00, terá 2 horas extras no valor mínimo de:
a) R$ 20,00;
b) R$ 30,00;
c) R$ 25,00;
d) R$ 40,00;
e) R$ 5,00.

10. A CLT, no artigo 61, autoriza que a duração do trabalho exceda o limite legal ou convencional, 
em caso de necessidade imperiosa, para fazer face a motivo de força maior. Nesses casos, a 
autoridade competente em matéria do trabalho deverá ser comunicada pela empresa no prazo 
máximo de:
a) 24 horas;
b) 48 horas;
c) 5 dias;
d) 10 dias;
e) 30 dias.

GABARITO

01. E
Comentários: De acordo com o art. 468 da CLT “nos contratos individuais de trabalho só é lícita a 
alteração das respectivas condições por mútuo consentimento,  e ainda assim desde que não 
resultem, direta ou indiretamente,  prejuízos ao empregado,  sob pena de nulidade da cláusula 
infringente desta garantia”.  Portanto,  a alteração é permitida por consentimento de ambas as 
partes, observados os demais requisitos do art. 468.

02. B
Comentários: Vide Súmula 7 do TST.

03. E
Comentários: A questão relativa à embriaguez habitual é controvertida na jurisprudência após a 
sua  catalogação  como  doença  pela  CID  (Classificação  Internacional  de  Doenças,  Lesões  e 
Causas de Óbito). Entretanto, de acordo com a CLT, art. 482, ainda configura justa causa para a 



rescisão do contrato.

04. C
Comentários: De acordo com o artigo 457, § 2°, CLT.

05. D
Comentários: A informação, que não se confunde com educação, não está prevista no art. 7°, IV.

06. E
Comentários: O art. 7° não prevê proibição de discriminação por motivo de religião. Ver art. 7°, 
XXX.
Quanto às demais respostas, ver, para letra “a”, art. 7°, II; letra “b”, art. 7°, III; letra “c”, art. 7°, V,  
letra “d”, art. 7°, VIII.

07. B
Comentários: De acordo com o art. 58, § 1° da CLT.

08. A
Comentários: De acordo com o art. 473, IV, da CLT.

09. B
Comentários: De acordo com o art. 59, § 1° da CLT e ar. 7°, XVI, CF, a hora suplementar será, 
pelo menos, 50% superior à hora normal. Portanto, na questão, cada hora extra valerá R$ 15,00.

10. D 
Comentários: De acordo com o artigo 61, § 1°, CLT.


