
DIREITO CONSTITUCIONAL

01. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social, exceto:
a) relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei 
ordinária, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;
b) seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;
c) fundo de garantia do tempo de serviço;
d) salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades 
vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, 
higiene,  transporte e previdência  social,  com reajustes periódicos que lhe  preservem o poder 
aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;
e) piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.

02. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte, exceto:
a)  a lei  não poderá exigir  autorização do Estado para a fundação de sindicato,  ressalvado o 
registro  no  órgão  competente,  vedadas  ao  Poder  Público  a  interferência  e  a  intervenção  na 
organização sindical;
b) é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de 
categoria  profissional  ou  econômica,  na  mesma  base  territorial,  que  será  definida  pelos 
trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;
c)  ao sindicato cabe a defesa dos direitos e  interesses coletivos  ou individuais  da categoria, 
inclusive em questões judiciais ou administrativas;
d) a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será 
descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, 
independentemente da contribuição prevista em lei;
e) todos poderão ser obrigados a filiarem-se ou a manterem-se filiados a sindicato.

03. Sobre o tema da greve, analise as assertivas propostas:
I  -  É  assegurado o  direito  de  greve,  competindo aos  juízes  decidir  sobre  a  oportunidade de 
exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.
II  -  A lei  definirá  os  serviços  ou  atividades  essenciais  e  disporá  sobre  o  atendimento  das 
necessidades inadiáveis da comunidade.
III - Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei.

Estão corretas:
a) I e II
b) I, II e III
c) II e III
d) I e III
e) II

04. São brasileiros natos:
I - os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, mesmo que 
estes estejam a serviço de seu país;
II  - os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles 
esteja a serviço da República Federativa do Brasil;
III - os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãebrasileira, desde que sejam registrados 
em repartição brasileira competente ou venham a residir  na República Federativa do Brasil  e 
optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira;

Estão corretas:



a) I e II
b) I, II e III
c) II e III
d) I e III
e) II

05. Não são privativos de brasileiro nato os cargos:
a) de Presidente e Vice-Presidente da República;
b) de Presidente da Câmara dos Deputados;
c) de Senador Federal;
d) de Ministro do Supremo Tribunal Federal;
e) da carreira diplomática.

GABARITO

01. A
Comentário: Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos 
termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos.

02. E
Comentário: ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;

03. C
Comentário: I - É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a 
oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.

04. C
Comentário: os nascidos na República Federativa do Brasil,  ainda que de pais  estrangeiros, 
desde que estes não estejam a serviço de seu país;

05. C
Comentário: de Presidente do Senado Federal é que representa cargo privativo.


