QUESTÕES DE DIREITO DO TRABALHO
1) XIII - ABC Manutenção e Limpeza manteve contrato de fornecimento de mão
de obra de limpeza com Aeroportos Brasileiros, empresa pública federal. Por
ocasião da ruptura do contrato entre as empresas, Paulo, funcionário da ABC
Manutenção e Limpeza, e que prestava serviços para Aeroportos Brasileiros,
foi dispensado sem receber as verbas rescisórias. Ajuizou ação trabalhista em
face de ambas as empresas, sendo a empregadora revel. A tomadora dos
serviços apresentou defesa com robusta documentação, demonstrando a
efetiva fiscalização do cumprimento do contrato e de aspectos legais, sendo
certo que o contrato foi cancelado justamente em razão desta fiscalização.
Diante deste caso, assinale a afirmativa correta.
A) A empresa pública federal responde solidariamente por força da
terceirização.
B) A empresa pública federal responde subsidiariamente por força da
terceirização, haja vista o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte
do empregador.
C) A empresa pública federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo da
demanda porque não tem vínculo de emprego com Paulo.
D) A empresa pública federal não responde pelo inadimplemento das verbas
trabalhistas porque sua responsabilidade não decorre do simples
inadimplemento contratual, tendo ficado provado, no caso, que houve efetiva
fiscalização por parte da tomadora dos serviços.
2) XIII - Helena foi admitida em 12 de fevereiro de 2005 pela empresa Marca
Refrigeração Ltda. e dispensada sem justa causa em 07 de julho de 2011. Com
o advento da regulamentação do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço
(Lei n. 12.506, de 13 de outubro de 2011), ela pretende o pagamento dessa
nova vantagem atribuída à classe trabalhadora. A respeito desse caso,
assinale a afirmativa correta.
A) Helena receberá aviso prévio proporcional na razão de 45 dias.
B) Helena não receberá aviso prévio proporcional.
C) Helena receberá aviso prévio proporcional na razão de 42 dias.
D) Helena receberá aviso prévio proporcional em razão da ultratividade da
norma mais benéfica e pelo princípio da proteção.
3) XIII - Uma empresa, em consenso com os seus empregados e com a
chancela do sindicato, realiza um acordo coletivo com prazo de vigência
indeterminado. Com relação a esse caso, assinale a afirmativa correta.

A) O instrumento é inválido naquilo que ultrapassar dois anos, prazo máximo
de vigência deste instituto.
B) O acordo é integralmente válido, já que fruto da vontade da classe
trabalhadora, que possui poder de negociação.
C) Será válido o acordo desde que a Superintendência Regional do Trabalho o
homologue, já que a Lei é omissa a respeito do prazo.
D) O instrumento é inválido naquilo que ultrapassar quatro anos, prazo máximo
de vigência deste instituto.
4) XIII - Maria, empregada de uma panificadora, adotou uma criança em idade
de alfabetização. Quando da adoção, obteve a informação de que faria jus à
licença-maternidade, daí decorrente. Em conversa com seu empregador, Maria
foi informada que não desfrutava do mencionado benefício. Na dúvida a
empregada requereu a licença-maternidade junto ao INSS. Diante do caso
apresentado, assinale a afirmativa correta.
A) A duração da licença-maternidade de Maria tem variação de acordo com a
idade da criança adotada.
B) Maria não tem direito à licença-maternidade, pois se trata de adoção e a
legislação não prevê essa hipótese.
C) Maria tem direito à licença-maternidade de 120 dias, sem prejuízo do
emprego e do salário, independentemente da idade da criança adotada.
D) Maria tem direito a duas semanas de licença-maternidade correspondentes
ao período de adaptação necessário na adoção.
5) XIII - A empresa Infohoje Ltda. firmou contrato com Paulo, pelo qual ele
prestaria consultoria e suporte de serviços técnicos de informática a clientes da
empresa. Para tanto, Paulo receberia 20% do valor de cada atendimento,
sendo certo que trabalharia em sua própria residência, realizando os contatos e
trabalhos por via remota ou telefônica. Paulo deveria estar conectado durante o
horário comercial de segunda a sexta-feira, sendo exigida sua assinatura digital
pessoal e intransferível para cada trabalho, bem como exclusividade na área
de informática. Sobre o caso sugerido, assinale a afirmativa correta.
A) Paulo é prestador de serviços autônomo, não tendo vínculo de emprego,
pois ausente a subordinação, já que inexistente fiscalização efetiva física.
B) Paulo é prestador de serviços autônomo, não tendo vínculo de emprego,
pois ausente o pagamento de salário fixo.
C) Paulo é prestador de serviços autônomo, não tendo vínculo de emprego,
pois ausente o requisito da pessoalidade, já que impossível saber se era Paulo
quem efetivamente estaria trabalhando.
D) Paulo é empregado da empresa, pois presentes todos os requisitos
caracterizadores da relação de emprego.

6) XIII - Os garçons e empregados do restaurante Come Bem Ltda. recebem as
gorjetas dadas pelos clientes, de forma espontânea, uma vez que não há a
cobrança obrigatória na nota de serviço. Diante da hipótese apresentada,
assinale a afirmativa correta.
A) As gorjetas integram a remuneração, mas não servem de base de cálculo
para o pagamento do aviso prévio, adicional noturno, horas-extras e repouso
semanal remunerado.
B) As gorjetas não integram a remuneração, uma vez que são espontâneas,
pois não há o controle das quantias concedidas.
C) As gorjetas são integradas, para todos os efeitos, na remuneração do
empregado, repercutindo, assim, no pagamento de todos os direitos
trabalhistas.
D) As gorjetas integram a remuneração apenas para efeitos de aviso prévio
trabalhado, adicional noturno, horas-extras e repouso semanal remunerado,
pois as demais parcelas não estão relacionadas com o dia a dia de trabalho
efetivo; não havendo trabalho, não há gorjeta.
7) XIV - Jefferson é balconista numa loja e, por determinação do empregador e
necessidade do serviço, precisou trabalhar 8 horas em um domingo. Agora
Jefferson fará, na mesma semana, a compensação dessas horas. Sobre essa
situação, assinale a opção correta.
A) Uma vez que as horas foram prestadas no dia de domingo, a compensação
deverá ser feita em dobro, ou seja, em 16 horas.
B) Por imposição legal, as horas devidas devem ser compensadas e pagas ao
trabalhador, com acréscimo de 100%, em função do seu sacrifício.
C) A compensação deve ser feita pela hora simples (8 horas), pois não deve
ser confundida com o pagamento, que, no caso, receberia acréscimo de 100%.
D) Se a empresa estivesse em dificuldade financeira e não quisesse realizar a
compensação, poderia criar um banco de horas extras diretamente com o
empregado, e lançar nelas as horas extraordinárias.
8) XIV - Em 2012, Maria Júlia foi contratada como estagiária de direito em uma
empresa pública federal, que explora atividade bancária. Sua tarefa consistia
em permanecer parte do tempo em um caixa para receber o pagamento de
contas de água, luz e telefone e, na outra parte, no auxílio de pessoas com
dificuldade no uso dos caixas eletrônicos. Com base na hipótese, assinale a
opção correta.
A) Trata-se de estágio desvirtuado que, assim, gerará como consequência o
reconhecimento do vínculo empregatício com a empresa, com anotação da
CTPS e pagamento de todos os direitos devidos.
B) Diante da situação, o Juiz do Trabalho poderá determinar que o
administrador responsável pelo desvirtuamento do estágio pague diretamente

uma indenização a Maria Júlia, haja vista o princípio constitucional da
moralidade.
C) Não há desvirtuamento de estágio porque, tratando-se a concedente de
uma instituição bancária, a atividade de recebimento de contas e auxílio a
clientes está inserida na atividade do estagiário.
D) Não é possível o reconhecimento do vínculo empregatício, haja vista a
natureza jurídica daquele que concedeu o estágio, que exige a prévia
aprovação em concurso público.
9) XIV - Jerônimo trabalha na Metalúrgica Pereira como soldador, com a
seguinte jornada: de 2ª a 6ª-feira, das 9h às 18h, com quatro intervalos diários
de quinze minutos, destinados à alimentação (das 9h45min às 10h, das
11h45min às 12h, das 14h45min às 15h e das 16h30min às 16h45min). Na
hipótese em questão, de acordo com o entendimento sumulado do TST,
A) o intervalo intrajornada mínimo de uma hora foi respeitado, daí porque não
há horas extras a pagar.
B) o empregado terá direito ao pagamento de uma hora extra diária pela
concessão inadequada da pausa alimentar.
C) a possibilidade de fracionamento do intervalo intrajornada em 4 períodos
depende de autorização do Ministério do Trabalho e Emprego.
D) se o fracionamento ou a supressão do intervalo estivessem previstos em
convenção coletiva, a empresa estaria dispensada de pagar a hora extra.
10) XIV - O novo prefeito de Tribobó do Oeste decidiu contratar quatro coveiros
para o cemitério público da cidade, o que fez diretamente pelo regime celetista,
sem a realização de concurso público. Após um ano de trabalho, os coveiros
foram dispensados e ajuizaram reclamação trabalhista, postulando férias
vencidas mais 1/3, aviso prévio, 13º salário e depósitos do FGTS, já que
sempre receberam os salários em dia. Assinale a opção que contempla a(s)
verba(s) de direito a que os coveiros efetivamente fazem jus.
A) Todas as verbas indicadas, pois decorrem do contrato de trabalho celetista.
B) Aviso prévio, 13º salário e FGTS, por terem efetivo cunho rescisório.
C) Apenas os depósitos de FGTS.
D) Apenas os depósitos de FGTS e férias vencidas mais 1/3, por ter o FGTS
natureza salarial e as férias serem direito adquirido pelo ano trabalhado.
11) XIV -Dentre as opções listadas a seguir, assinale aquela que indica o
empregado que já tem os dias de repouso remunerados em seu salário, sem
que haja o acréscimo da remuneração do seu repouso semanal.
A) Germano, que é empregado horista.
B) Gabriela, que é empregada diarista.

C) Robson, que é empregado mensalista.
D) Diego, que é empregado comissionista puro.
12) XIV - Joana trabalha numa empresa que se dedica a dar assessoria
àqueles que desejam emagrecer. Em razão de problemas familiares, Joana foi
acometida por um distúrbio alimentar e engordou 30 quilos. Em razão disso, a
empresa afirmou que agora ela não mais apresentava o perfil desejado para o
atendimento aos clientes, já que deveria ser o primeiro exemplo para eles, de
modo que a dispensou sem justa causa. De acordo com a situação retratada e
diante do comando legal, assinale a opção correta:
A) O empregador tem o direito potestativo de dispensar a empregada sem justa
causa, contanto que pague a indenização prevista em Lei.
B) A situação retrata dispensa discriminatória,
obrigatoriamente, a reintegração da obreira.

ensejando,

então,

C) A situação retrata dispensa discriminatória, podendo a empregada optar
entre o retorno ou a indenização em dobro do período de afastamento.
D) A situação retrata dispensa discriminatória, ensejando,
obrigatoriamente, a indenização do período de estabilidade.

então,

13) XV - Rogéria, balconista na empresa Bolsas e Acessórios Divinos Ltda.,
candidatou-se em uma chapa para a direção do sindicato dos comerciários do
seu Município, sendo eleita posteriormente. Contudo, o sindicato não
comunicou o registro da candidatura, eleição e empregador. Durante o
mandato de Rogéria, o empregador a dispensou sem justa causa e com
cumprimento do aviso prévio. Rogéria, então, enviou um dando-lhe ciência dos
fatos, mediante prova documental. Apesar das provas, a empresa não aceitou
suas razões e ratificou o desejo de romper o contrato de trabalho. Sobre o caso
narrado, de acordo com a jurisprudência do TST, assinale a afirmativa correta.
A) Rogéria tem garantia no emprego, já que a comunicação, apesar de fora do
prazo legal, foi feita na vigência do contrato.
B) O sindicato não observou o prazo legal para comunicação, motivo pelo qual
a dispensa não pode ser considerada ilícita nem discriminatória, prevalecendo
a ruptura.
C) A jurisprudência é omissa, razão empregador aceitar ou não a comunicação.
D) É irrelevante que a comunicação da eleição tenha sido feita, já que a
responsabilidade do empregador é objetiva.
14) XV - Paulo, empregado de uma empresa siderúrgica, é portador do vírus
HIV. Tomando conhecimento dessa notícia, o empregador o dispensou
imotivadamente e pagou todas as verbas rescisórias. No momento da
dispensa, o chefe de Paulo afirmou que a dispensa somente ocorreu em razão
de sua doença, apesar de ser um excelente profissional Paulo, inconformado,

ajuizou ação trabalhista para resguardar o seu direito. No caso, se o pedido for
julgado procedente, Paulo tem direito a
A) ser reintegrado.
B) ser readmitido.
C) receber apenas os salários do período de afastamento.
D) receber apenas indenização por dano moral.
15) XV - Marlene trabalhou em uma residência como cozinheira de 5 de maio
de 2013 a 6 de julho de 2014. Assinale a opção que contempla o direito
inerente à categoria profissional de Marlene, no período indicado, podendo ser
exigido seu cumprimento de imediato pelo empregador.
A) Adicional noturno.
B) Horas extras.
C) FGTS obrigatório.
D) Seguro-desemprego obrigatório.
16) XV - Samuel trabalha numa loja de departamentos. Ele contratado como
vendedor e, após três anos, promovido a gerente, quando, então, teve aumento
de 50%, cujo valor era pago sob a rubrica “gratificação de função”. Nessa
condição trabalhou por oito anos, findos os quais o empregador, para dar
oportunidade a outra pessoa, resolveu reverter Samuel ao cargo de origem
(vendedor). Diante do caso apresentado, assinale a afirmativa correta.
A) A atitude do empregador é legítima e ele pode suprimir a gratificação de
função, já que o valor não foi percebido por mais de dez anos.
B) O empregador não pode rebaixar Samuel, devendo mantê-lo como gerente,
mas pode reduzir a gratificação de função.
C) O empregador pode revertê-lo ao cargo de origem, mas a gratificação deve
ser mantida, pois recebida há mais de cinco anos.
D) A atitude do empregador é ilícita, pois está rebaixando o empregado, em
atitude contrária às normas trabalhistas.
17) XV - Os empregados da empresa Calçados Ribeiro Ltda. Decidem entrar
em greve para reivindicar aumento de salário. A greve foi deliberada e votada
em assembleia convocada apenas para tal, tendo o empregador sido
comunicado com 48 horas de antecedência acerca do movimento paredista.
Durante a greve, de acordo com a Lei,
A) os contratos de trabalho ficarão interrompidos.
B) não há uma diretriz própria, na medida em que a Lei é omissa a respeito,
cabendo ao Judiciário decidir.

C) o empregador pode contratar imediatamente substitutos para o lugar dos
grevistas.
D) os contratos de trabalho ficarão suspensos.
18) XV - Luiz Henrique é professor de Direito Constitucional e, durante o
período letivo, precisará se afastar por dois meses para submeter-se a uma
delicada cirurgia de emergência. Em razão disso, a faculdade contratou um
professor substituto por esse período, valendo-se de uma empresa de contrato
temporário. Diante da situação apresentada, considerando a jurisprudência
consolidada do TST, assinale a afirmativa correta.
A) Caso se admitisse a validade dessa contratação, o professor contratado a
título temporário não teria assegurado direito ao mesmo valor da hora-aula do
professor afastado.
B) A contratação é válida, pois, por exceção, o contrato temporário pode ser
usado para substituição de pessoal relacionado à atividade-fim.
C) A contratação somente seria válida se o professor afastado concordasse
com ela, de forma expressa, sob pena de ser maléfica a alteração contratual.
D) Inválida a contratação, pois a faculdade não poderia terceirizar sua
atividade-fim, como é o caso da educação.
19) XVI - Paulo é operador de máquinas de uma montadora de automóveis.
Seu horário de trabalho é das 7:00 às 16:00, dispondo de uma hora de
intervalo. O aparelho para registro o ponto eletrônico fica situado ao lado da
máquina operada por Paulo e os controles são marcados no início e no fim da
efetiva jornada de trabalho. Paulo diariamente chega ao trabalho às 6:15,
horário em que sai da condução que o deixa na porta da empresa. Porém, tem
que caminhar por cerca de trinta minutos até o local de início efetivo do
trabalho. Insatisfeito, Paulo decidiu mover uma reclamação trabalhista em face
de seu empregador. Considerando o caso acima, assinale a afirmativa correta.
A) Paulo não tem direito às horas extras, pois não havia excesso de jornada.
B) Tendo havido extrapolação de 5 (cinco) minutos no tempo de deslocamento
entre o portão e o local de trabalho, Paulo faz jus a 10 (dez) minutos extras no
início e no fim da jornada.
C) Paulo tem direito às horas extras (minutos) no início e no fim da jornada,
dada a distância entre o portão da empresa e o local de trabalho, que supera
10 (dez) minutos de deslocamento.
D) Paulo tem direito às horas extras registradas em seu cartão de ponto.
20) XVI - Hugo, José e Luiz são colegas de trabalho na mesma empresa. Hugo
trabalha diretamente com o transporte de material inflamável, de modo
permanente, nas dependências da empresa. José faz a rendição de Hugo
durante o intervalo para alimentação e, no restante do tempo, exerce a função
de teleoperador. Luiz também exerce a função de teleoperador. Acontece que,

no intervalo para a alimentação, Luiz pega carona com José no transporte de
inflamáveis, cujo trajeto dura cerca de dois minutos. Diante dessa situação,
assinale a afirmativa correta.
A) Como Hugo, José e Luiz têm contato com inflamáveis, os três têm direito ao
adicional de periculosidade.
B) Apenas Hugo, que lida diretamente com os inflamáveis em toda a jornada,
tem direito ao adicional de periculosidade.
C) Hugo faz jus ao adicional de periculosidade integral; José, ao proporcional
ao tempo de exposição ao inflamável; e Luiz não tem direito ao adicional,
sendo certo que a empresa não exerce qualquer atividade na área de
eletricidade.
D) Hugo e José têm direito ao adicional de periculosidade. Luiz não faz jus ao
direito respectivo
21) XVI - Patrícia recebeu a comunicação de sua dispensa em 05/05/2013, e
na carta constava que o aviso prévio seria trabalhado. Após 15 (quinze) dias do
curso do aviso prévio, Patrícia adoeceu gravemente, entrando em gozo de
benefício previdenciário de auxílio-doença por 60 (sessenta) dias. Entretanto,
ao que seria o prazo final do aviso prévio, Patrícia foi dispensada e a empresa
consignou as verbas rescisórias, não pagando o reajuste da data-base da
categoria, ocorrida no curso do aviso prévio. Sobre o caso apresentado,
assinale a afirmativa correta.
A) Os efeitos da dispensa, no caso de concessão de auxílio doença no curso
do aviso prévio, só se concretizam depois de expirado o benefício
previdenciário. Portanto, a empresa só poderia dispensar Patrícia depois disso
devendo pagar a diferença salarial decorrente do reajuste da data-base, com
reflexos nas verbas rescisórias.
B) A empresa errou apenas com relação a mão pagar as diferenças salariais
do reajuste da data-base, pois ocorreu no curso do contrato de emprego, dada
a projeção do aviso prévio. No mais, não há efeitos, já que o auxílio doença
não tem o condão de prorrogar o contrato de trabalho já terminado.
C) A empresa está correta, já que a manifestação de vontade da dispensa se
deu antes do auxílio-doença e antes da data-base da categoria, logo
configurado ato jurídico perfeito.
D) A dispensa fica prorrogada, mas não há alteração pecuniária, pois a
comunicação da dispensa já havia ocorrido e a projeção do aviso prévio é mera
ficção jurídica.
22) XVI - Determinado empregado foi contratado para criar e desenvolver
programas de software criando novas soluções para as demandas dos clientes
do seu empregador. Em sua atividade normal, esse empregado inventou um
programa original, muito útil e prático, para que os empresários controlassem à

distância seus estoques, o que possibilitou um aumento nas vendas. Diante da
situação retratada, assinale a afirmativa correta.
A) O empregado terá direito, conforme a Lei, a uma participação sobre o lucro
obtido nessas vendas.
B) A Lei é omissa a esse respeito, de modo que, caso não haja consenso entre
as partes, será necessário o ajuizamento e ação trabalhista para resolver o
impasse.
C) Todo o lucro obtido pelo invento será do empregado.
D) O empregado terá direito apenas ao seu salário normal, exceto se o seu
contrato de trabalho tiver previsão de participação no lucro do seu invento.
23) XVI - João trabalha na área de vendas em uma empresa de cigarros
Recebe do empregador, em razão do seu cargo, moradia e pagamento da
conta de luz do apartamento, além de ter veículo cedido com combustível. Tal
se dá em razão da necessidade do trabalho, dado que João trabalha em local
distante de grande centro, sendo responsável pela distribuição e venda dos
produtos na região. Além disso, João recebe uma quota mensal de 10 pacotes
de cigarro por mês, independentemente de sua remuneração, não sendo
necessário prestar contas do que faz com os cigarros. A partir do caso narrado,
assinale a afirmativa correta.
A) Os valores relativos à habitação, à energia elétrica e ao veículo integram a
remuneração de João, por serem salário-utilidade, mas não o cigarro, por ser
nocivo à saúde.
B) Os valores de habitação e veículo integram a remuneração de João. A
energia elétrica e o combustível, não, pois já incorporados, respectivamente, na
habitação e no veículo.
O valor do cigarro não é integrado, face à nocividade à saúde.
C) Nenhum dos valores da utilidade integram a remuneração de João.
D) Tratando-se de salário in natura, todos os valores integram a remuneração
de João, pois são dados com a ideia de contraprestação aos serviços.
24) XVI - As sociedades empresárias ALFA e BETA, que atuam no ramo
hoteleiro, foram fiscalizadas pela autoridade competente e multadas porque
concediam intervalo de 30 minutos para refeição aos empregados que tinham
carga horária de trabalho superior a 6 horas diárias. Ambas recorreram
administrativamente da multa aplicada, sendo que a sociedade empresária
ALFA alegou e comprovou que a redução da pausa alimentar havia sido
acertada em acordo individual feito diretamente com todos os empregados, e a
sociedade empresária BETA alegou e comprovou que a redução havia sido
autorizada pela Superintendência Regional do Trabalho. De acordo com a
Constituição, a CLT e o entendimento sumulado pelo TST, assinale a afirmativa
correta.

A) As duas sociedades empresárias estão erradas, pois o intervalo mínimo a
ser respeitado seria de uma hora para refeição e descanso.
B) A sociedade empresária BETA não deveria ser multada, pois a autoridade
administrativa autorizou no seu caso a redução do intervalo.
C) As duas sociedades empresárias estão corretas, pois a diminuição da pausa
alimentar tem justificativa jurídica e deve ser respeitada.
D) A sociedade empresária ALFA não deveria ser multada, pois a Constituição
Federal reconhece os acordos individuais em razão da autonomia privada.
25) XVII - Henrique é técnico de segurança do trabalho da sociedade
empresária ALFA e irá aproveitar 20 dias de férias, pois decidiu converter 10
dias de férias em dinheiro. No seu lugar, assumindo de forma plena as tarefas,
ficará Vítor, seu melhor assistente e subordinado. Nesse caso, durante o
período de férias e de acordo com o entendimento do TST,
A) Vítor não receberá o mesmo salário, porque a substituição é eventual, por
apenas 20 dias.
B) Vítor terá direito ao mesmo salário de Henrique, pois a substituição não é
eventual.
C) Vítor terá direito ao seu salário e ao de Henrique, porque há acúmulo de
funções.
D) a situação retratada é ilegal, tratando-se de desvio de função, vedado pelo
ordenamento jurídico.
26) XVII - Josué e Marcos são funcionários da sociedade empresária
Empreendimento Seguro Ltda., especializada em consultoria em segurança do
trabalho e prevenção de acidentes. No ambiente de trabalho de ambos,
também ficam outros 10 funcionários, havendo placas de proibição de fumar, o
que era frisado na contratação de cada empregado. O superior hierárquico de
todos esses funcionários dividiu as atribuições de cada um, cabendo a Marcos
a elaboração da estatística de acidentes ocorridos nos últimos dois anos, tarefa
a ser executada em quatro dias. Ao final do prazo, ao entrar na sala, o chefe
viu Josué fumando um cigarro. Em seguida, ao questionar Marcos sobre a
tarefa, teve como resposta que ele não a tinha executado porque não gostava
de fazer estatísticas. Diante do caso, assinale a afirmativa correta.
A) Josué e Marcos são passíveis de ser dispensados por justa causa,
respectivamente por atos de indisciplina e insubordinação.
B) Ambos praticaram ato de indisciplina.
C) Ambos praticaram ato de insubordinação.
D) A conduta de ambos não encontra tipificação legal passível de dispensa por
justa causa.

27) XVII - Verônica foi contratada, a título de experiência, por 30 dias. Após 22
dias de vigência do contrato, o empregador resolveu romper antecipadamente
o contrato, que não possuía cláusula assecuratória do direito recíproco de
rescisão. Sobre o caso, de acordo com a Lei de Regência, assinale a opção
correta.
A) O contrato é irregular, pois o contrato de experiência deve ser feito por 90
dias.
B) Verônica terá direito à remuneração, e por metade, a que teria direito até o
termo do contrato.
C) Verônica, como houve ruptura antecipada, terá direito ao aviso prévio e à
sua integração ao contrato de trabalho.
D) O contrato se transformou em contrato por prazo indeterminado, porque
ultrapassou metade da sua vigência.
28) XVII - Lúcio é enfermeiro num hospital e, após cumprir seu expediente
normal de 8 horas de serviço, tratando dos pacientes enfermos, recebe
solicitação para prosseguir no trabalho, realizando hora extra. Lúcio se nega,
afirmando que a prorrogação não foi autorizada pelo órgão competente do
Ministério do Trabalho e do Emprego. Diante desse impasse e de acordo com a
CLT, marque a afirmativa correta.
A) Lúcio está errado, pois seu dever é de colaboração para com o empregador.
A resistência injustificada à sobrejornada dá margem à ruptura por justa causa,
por ato de insubordinação.
B) Lúcio está correto, pois é pacífico e sumulado o entendimento de que
nenhum empregado é obrigado a realizar horas extras.
C) Lúcio está errado, pois a legislação em vigor não exige que eventual
realização de hora extra seja antecedida de qualquer autorização de órgão
governamental.
D) Lúcio está correto, pois, tratando-se de atividade insalubre, a prorrogação
de jornada precisa ser previamente autorizada pela autoridade competente.
29) XVII - Jonas é empregado da sociedade empresária Ômega. Entendendo
seu empregador por romper seu contrato de trabalho, optou por promover sua
imediata demissão, com pagamento do aviso prévio na forma indenizada.
Transcorridos 10 dias de pagamento das verbas rescisórias, Jonas se
candidatou a dirigente do sindicato da sua categoria e foi eleito presidente na
mesma data. Sobre a hipótese apresentada, de acordo com o entendimento
consolidado do TST, assinale a afirmativa correta.
A) Jonas poderá ser desligado ao término do aviso prévio, pois não possui
garantia no emprego.
B) Jonas tem garantia no emprego por determinação legal, porque, pelo fato
superveniente, o aviso prévio perde seu efeito.

C) Jonas passou a ser portador de garantia no emprego, não podendo ter o
contrato rompido.
D) Jonas somente poderá ser dispensado se houver concordância do sindicato
de classe obreiro.
30) XVII - Maria trabalha para a sociedade empresária Alfa S.A. como chefe de
departamento. Então, é informada pelo empregador que será transferida de
forma definitiva para uma nova unidade da empresa, localizada em outro
estado da Federação. Para tanto, Maria, obrigatoriamente, terá de alterar o seu
domicílio. Diante da situação retratada e do entendimento consolidado do TST,
assinale a afirmativa correta.
A) Maria receberá adicional de, no mínimo, 25%, mas tal valor, por ter natureza
indenizatória, não será integrado ao salário para fim algum.
B) A empregada não fará jus ao adicional de transferência porque a
transferência é definitiva, o que afasta o direito.
C) A obreira terá direito ao adicional de transferência, mas não à ajuda de
custo, haja vista o caráter permanente da alteração.
D) Maria receberá adicional de transferência de 25% do seu salário enquanto
permanecer na outra localidade.
31) XVIII - Em normas coletivas firmadas pela empresa Montagens Industriais
Ltda., há previsão de multa por descumprimento de cláusulas normativas que
foram efetivamente descumpridas pela empresa. Diante disso, assinale a
afirmativa correta.
A) O empregado terá de ajuizar tantas ações quantas forem as lesões,
postulando, em cada uma delas, a multa pelo descumprimento de obrigações
previstas nas respectivas cláusulas.
B) Tratando-se de multa prevista em instrumento normativo em decorrência de
descumprimento de cláusula que reproduz texto de lei, a multa é incabível.
C) Tendo em vista a reprodução de textos de lei em cláusulas de instrumentos
normativos diversos, ficará a critério do juiz definir se pode haver esse
acúmulo.
D) O descumprimento de qualquer cláusula constante de instrumentos
normativos diversos não submete o empregado a ajuizar várias ações,
pleiteando, em cada uma, o pagamento de multa referente ao descumprimento
de obrigações previstas nas respectivas cláusulas.
32) XVIII - Plácido, empregado de um restaurante, sem qualquer motivo,
passou a agredir verbalmente seu superior, até que, violentamente, quebrou
uma mesa e uma cadeira que estavam próximas. Contornada a situação,
Plácido foi dispensado e a empresa descontou no seu TRCT os valores do
prejuízo com os móveis, que correspondiam a 60% do salário do trabalhador.
Sobre o episódio apresentado, assinale a opção correta.

A) A empresa pode descontar o valor mesmo sem previsão contratual para
tanto, pois a atitude de Plácido, ao praticar o dano, foi dolosa.
B) O desconto na remuneração do empregado relativo ao dano causado é
vedado em qualquer hipótese.
C) A empresa só poderia descontar o valor do dano causado por Plácido se
houvesse previsão contratual nesse sentido.
D) Não estando a parcela relacionada a um desconto tipificado em lei, não
pode haver o desconto nas verbas devidas a Plácido.
33) XVIII - Jefferson, empregado da sociedade empresária Editora Século XIX,
resolve adotar, sozinho, uma criança de 5 anos de idade. Diante da hipótese,
de acordo com a legislação em vigor, assinale a afirmativa correta.
A) Jefferson não terá direito à licença-maternidade, por falta de dispositivo
legal.
B) Jefferson receberá salário-maternidade, mas não terá direito à licençamaternidade, porque a regra aplica-se apenas às mulheres.
C) Jefferson terá direito à licença-maternidade, pois este direito aplica-se à
pessoa que adotar, independentemente do gênero.
D) Jefferson terá direito à licença-maternidade de 60 dias.
34) XVIII - Nelson foi contratado como vigilante, diretamente pelo Banco Moeda
Firme, empresa que assinou a sua carteira profissional. Ele atua em diversas
agências bancárias e recebe adicional de periculosidade em seu contracheque.
Sobre a categoria profissional de Nelson e em relação ao adicional de
periculosidade, assinale a opção correta de acordo com a jurisprudência do
TST.
A) Nelson não é bancário.
B) O recebimento do adicional de periculosidade é uma liberalidade do
empregador.
C) Nelson integra a categoria dos bancários, já que seu empregador explora
essa atividade.
D) A situação é irregular, pois o serviço de vigilante precisa ser terceirizado.
35) XVIII - Reinaldo trabalha em uma empresa cujo regulamento interno prevê
que o empregador pagará a conta de telefone celular do empregado, até o
limite de R$ 150,00 mensais. Posteriormente, havendo crise no setor em que a
empresa atua, o regulamento interno foi expressamente alterado para constar
que, dali em diante, a empresa arcará com a conta dos celulares dos
empregados até o limite de R$ 50,00 mensais. De acordo com o entendimento
consolidado do TST, assinale a afirmativa correta.

A) O regulamento interno é ato unilateral de vontade do empregador, que
poderá modificá-lo a qualquer momento, daí por que não há direito adquirido e
a nova condição alcança Reinaldo.
B) A alteração somente é válida para aqueles que foram admitidos
anteriormente à mudança e não prevalece para os que forem contratados após
a mudança.
C) A alteração é válida, mas só alcança aqueles admitidos posteriormente à
mudança, não podendo então alcançar a situação de Reinaldo.
D) A alteração feita pela empresa é ilegal, pois, uma vez concedida a benesse,
ela não pode ser retirada em momento algum e para nenhum empregado, atual
ou futuro.
36) XVIII - Jorge, Luiz e Pedro trabalham na mesma empresa. Na época
designada para o gozo das férias, eles foram informados pelo empregador que
Jorge não teria direito às férias porque havia faltado, injustificadamente, 34 dias
ao longo do período aquisitivo; que Luiz teria que fracionar as férias em três
períodos de 10 dias e que Pedro deveria converter 2/3 das férias em abono
pecuniário, podendo gozar de apenas 1/3 destas, em razão da necessidade de
serviço do setor de ambos. Diante disso, assinale a afirmativa correta.
A) A informação do empregador foi correta nos três casos.
B) Apenas no caso de Jorge o empregador está correto.
C) O empregador agiu corretamente nos casos de Jorge e de Luiz, mas não no
de Pedro.
D) O empregador está errado nas três hipóteses.
37) XIX - Jonilson trabalhava na sociedade empresária XYZ Ltda. E atuava
como analista financeiro. Mostrando bom desempenho, o empregador o
promoveu ao cargo de confiança de gerente financeiro e, dali em diante,
passou a lhe pagar, além do salário, uma gratificação de função de 50% do
salário. Oito anos após, a empresa resolveu retornar Jonilson ao cargo de
origem e suprimiu a gratificação de função. Diante da situação apresentada,
nos termos da CLT, assinale a afirmativa correta.
A) Uma alteração desse vulto necessitaria de ordem judicial, a ser declarada
em ação revisional.
B) A reversão é válida, pois não há estabilidade em cargos de gerência.
C) Pode haver a reversão, mas a gratificação de função não pode ser
suprimida.
D) A alteração contratual é nula, tratando-se na verdade de rebaixamento.
38) XIX - Maria trabalha para a sociedade empresária Beta e recentemente foi
aposentada por invalidez. Diante desse fato, a empresa cancelou o plano de

saúde de Maria. Em relação à hipótese retratada e de acordo com a lei e o
entendimento sumulado do TST, assinale a afirmativa correta.
A) A sociedade empresária agiu corretamente, pois a aposentadoria por
invalidez rompeu o contrato de trabalho.
B) A sociedade empresária poderia, diante da situação retratada e a seu
exclusivo critério, manter ou não o plano de saúde.
C) A sociedade empresária terá obrigação de manter o plano por 12 meses,
quando terminaria a estabilidade da obreira.
D) A sociedade empresária se equivocou, porque o contrato está suspenso,
devendo ser mantido o plano de saúde.
39) XIX - Pedro é empregado rural na Fazenda Granja Nova. Sua jornada é de
segunda a sexta-feira, das 21 às 5h, com intervalo de uma hora para refeição.
Considerando o caso retratado, assinale a afirmativa correta.
A) A hora noturna de Pedro será computada como tendo 60 minutos.
B) A hora noturna rural é reduzida, sendo de 52 minutos e 30 segundos.
C) A hora noturna de Pedro será acrescida de 20%.
D) Não há previsão de redução de hora noturna nem de adicional noturno para
o rural.
40) XIX - Maria trabalha como soldadora em uma empresa há 7 anos. Sua
jornada contratual deveria ser de segunda a sexta-feira, das 9 às 18h, com
intervalo de uma hora para refeição e, aos sábados, das 8 às 12h. Nos últimos
3 anos, no entanto, o empregador vem exigindo de Maria a realização de uma
hora extra diária, pois realizou um grande negócio de exportação e precisa
cumprir rigorosamente os prazos fixados. Findo o contrato de exportação, o
empregador determinou que Maria retornasse à sua jornada contratual original.
Nesse caso, considerando o entendimento consolidado do TST, assinale a
afirmativa correta.
A) As horas extras se incorporaram ao salário de Maria e dela não podem ser
retiradas, sendo vedada a alteração maléfica.
B) O empregador deverá pagar a Maria uma indenização de 1 mês de horas
extras por cada ano de horas extras trabalhadas e, assim, suprimir o
pagamento da sobrejornada.
C) O empregador deverá conceder uma indenização à empregada pelo
prejuízo financeiro, que deverá ser arbitrada de comum acordo entre as partes
e homologada no sindicato.
D) Maria terá de continuar a trabalhar em regime de horas extras, pois não se
admite a novação objetiva na relação

41) XIX - Os empregados da sociedade empresária ABC Ltda. Criaram uma
sociedade cooperativa de crédito que busca dar acesso a empréstimos com
juros bastante reduzidos para os próprios empregados da empresa ABC.
Renata, que trabalha na empresa em questão, foi eleita diretora suplente dessa
sociedade cooperativa de crédito e, dois meses depois, foi dispensada sem
justa causa. Com base na hipótese apresentada, de acordo com o
entendimento consolidado do TST, assinale a afirmativa correta.
A) Renata é estável por ter sido eleita, razão pela qual deverá ser reintegrada.
B) Não se cogitará de reintegração, seja do titular ou do suplente, porque esse
caso não é previsto na lei como gerador de estabilidade.
C) A condição legal para que Renata seja estável é que contraia ao menos um
empréstimo junto à cooperativa.
D) Renata não terá garantia no emprego por ser suplente, e a estabilidade
alcança apenas o titular.
42) XIX - Jorge é um teletrabalhador e cumpre jornada preestabelecida pelo
empregador, que o monitora por meio de meios telemáticos. A empresa
montou um home office na residência do empregado, fornecendo móveis
(mesa e cadeira ergonômica), computador e impressora. Em determinado dia
de trabalho, quando conferia relatórios, a cadeira em que Jorge estava sentado
quebrou e ele, devido à queda violenta, machucou-se. Na hipótese, de acordo
com a Lei,
A) ocorreu acidente do trabalho, sendo irrelevante se o trabalho é prestado na
residência do empregado.
B) não se pode cogitar de acidente do trabalho no teletrabalho, pois o
empregado está em seu domicílio e não sob as vistas do empregador.
C) o evento jamais poderá ser considerado acidente do trabalho, uma vez que
a situação não foi testemunhada por ninguém.
D) todo acidente domiciliar é acidente do trabalho, segundo a legislação
previdenciária.
43) XX - Joana é empregada da sociedade empresária XYZ Ltda., que possui
diversas filiais em sua cidade. Como trabalha na filial a 100 m de sua
residência, não optou pelo vale-transporte. Dois anos depois, por ato unilateral
do empregador, foi transferida para uma filial localizada a 30 km de sua
residência. Para chegar ao local de trabalho necessita utilizar duas linhas de
ônibus que têm custos distintos. Com base no caso apresentado, assinale a
afirmativa correta.
A) Como Joana não optou por receber o vale-transporte, deverá custear suas
despesas de transporte ou utilizar meio alternativo.
B) A empresa deverá custear apenas uma tarifa modal de transporte, de
acordo com a lei do vale-transporte.

C) Como o local de residência de Joana é o problema, porque não é servido
por transporte público regular, a empresa está obrigada a pagar apenas a tarifa
modal.
D) Se Joana é transferida por determinação do empregador para local mais
distante, tem direito de receber o acréscimo que terá na despesa com
transporte.
44) XX - Após ter sofrido um acidente do trabalho reconhecido pela empresa,
que emitiu a competente CAT, um empregado afastou-se do serviço e passou
a receber auxílio-doença acidentário. Sobre a situação descrita, em relação ao
período no qual o empregado recebeu benefício previdenciário, assinale a
afirmativa correta.
A) A situação retrata caso de suspensão contratual e a empresa ficará
desobrigada de depositar o FGTS na conta vinculada do trabalhador.
B) Ocorrerá interrupção contratual e a empresa continua com a obrigação de
depositar o FGTS para o empregado junto à CEF.
C) Ter-se-á suspensão contratual e a empresa continuará obrigada a depositar
o FGTS na conta vinculada do trabalhador.
D) Haverá interrupção contratual e a empresa estará dispensada de depositar o
FGTS na conta vinculada do trabalhador.
45) XX - Lúcia trabalha na sede de uma estatal brasileira que fica em Brasília.
Seu contrato vigora há 12 anos e, em razão de sua capacidade e experiência,
Lúcia foi designada para trabalhar na nova filial do empregador que está sendo
instalada na cidade do México, o que foi imediatamente aceito. Em relação à
situação retratada e ao FGTS, à luz do entendimento consolidado do TST,
assinale a afirmativa correta.
A) Lúcia terá direito ao depósito do FGTS enquanto estiver trabalhando no
México, que deverá continuar sendo depositado na sua conta vinculada no
Brasil.
B) Usando-se a teoria atomista, chega-se à conclusão que Lúcia terá direito à
metade do FGTS, que será depositado na sua conta vinculada.
C) Uma vez que na legislação do México não há previsão de FGTS, Lúcia não
terá esse direito assegurado.
D) Para que Lúcia tenha direito ao FGTS, deverá assinar documento próprio
para tal fim, devidamente traduzido.
46) XX - João pretende se aposentar e, para tal fim, dirigiu-se ao órgão
previdenciário. Lá ficou sabendo que o seu tempo de contribuição ainda não
era suficiente para a aposentadoria, necessitando computar, ainda, 18 meses
de contribuição. Ocorre que João, 25 anos antes, trabalhou por dois anos como
empregado para uma empresa, mas não teve a CTPS assinada. De acordo
com a CLT, sobre uma eventual reclamação trabalhista, na qual João viesse a

postular a declaração de vínculo empregatício para conquistar a aposentadoria,
assinale a afirmativa correta.
A) Se a empresa arguir a prescrição a seu favor, ela será conhecida pelo juiz,
já que ultrapassado o prazo de 2 anos para ajuizamento da ação.
B) Não há o instituto da prescrição na seara trabalhista porque prevalece o
princípio da proteção ao empregado.
C) O prazo, na hipótese, seria de 5 anos e já foi ultrapassado, de modo que a
pretensão estaria fulminada pela prescrição total.
D) Não haverá prescrição, pois a demanda tem por objeto anotações para fins
de prova junto à Previdência Social.
47) XX - Ramiro e João trabalharam para a sociedade empresária Braço Forte
Ltda. Ramiro foi dispensado e cumpriu o aviso prévio trabalhando. João pediu
demissão e a sociedade empresária o dispensou do cumprimento do aviso
prévio. Sobre o prazo de pagamento das verbas rescisórias, a partir do caso
descrito, assinale a afirmativa correta.
A) No caso de Ramiro, as verbas deverão ser pagas no primeiro dia útil
seguinte ao término do contrato; e, no caso de João, até dez dias após a
dispensa do cumprimento do aviso prévio.
B) No caso de Ramiro, as verbas deverão ser pagas até dez dias após o
término do contrato; e, no caso de João, até dez dias após a projeção do aviso
prévio.
C) No caso de Ramiro, as verbas deverão ser pagas no primeiro dia útil
seguinte ao término do contrato; e, no caso de João, até dez dias após a
projeção do aviso prévio, mesmo dispensado de seu cumprimento.
D) Em ambos os casos, as verbas rescisórias deverão ser pagas no primeiro
dia útil seguinte ao término dos respectivos contratos.
48) XXI - As irmãs Rita e Tereza trabalham para o mesmo empregador.
Quando Rita engravida, Tereza, que não pode ter filhos naturais, resolve adotar
uma criança. Assim, logo após o nascimento da filha de Rita, Tereza adota
uma criança de 6 meses de idade. Considerando a situação posta e de acordo
com as leis vigentes, assinale a afirmativa correta.
A) Rita terá garantia no emprego até 5 meses após o parto, enquanto Tereza
não.
B) Ambas sairão em licença maternidade, mas Tereza, por ser mãe adotiva,
terá período um pouco menor, de 60 dias.
C) Ambas terão estabilidade de até 5 meses, sendo que, para Rita, o período
será contado do parto e para Tereza, do momento da adoção.
D) Ambas terão o salário pago diretamente pelo empregador, enquanto durar a
licença maternidade.

49) XXI - Plínio é empregado da empresa Vigilância e Segurança Ltda., a qual
não lhe paga salário há dois meses e não lhe fornece vale transporte há cinco
meses. Plínio não tem mais condições de ir ao trabalho e não consegue prover
seu sustento e de sua família. Na qualidade de advogado(a) de Plínio, de
acordo com a CLT, assinale a opção que melhor atende aos interesses do seu
cliente.
A) Propor uma ação trabalhista pedindo a rescisão indireta em razão do
descumprimento do contrato por não concessão do vale transporte, podendo
permanecer, ou não, no serviço até decisão do processo.
B) Propor uma ação trabalhista pedindo a rescisão indireta em razão do
descumprimento do contrato por mora salarial.
C) Propor uma ação trabalhista pedindo a rescisão indireta em razão do
descumprimento do contrato por não concessão do vale transporte, mas
deverá continuar trabalhando até a data da sentença.
D) Propor uma ação trabalhista pedindo as parcelas decorrentes da ruptura
contratual por pedido de demissão, além do vale transporte e salários
atrasados e indenização por dano moral, mas seu cliente deve pedir demissão.
50) XXI - O órgão do Ministério Público do Trabalho foi procurado por um grupo
de trabalhadores da construção civil. Eles denunciam que o sindicato de classe
obreiro está sendo omisso na busca de direitos e vantagens para a categoria,
tanto assim que há cinco anos eles não têm reajuste salarial nem é elaborada
uma convenção coletiva. Na hipótese narrada, sobre a situação do MPT, de
acordo com o entendimento do TST e do STF, assinale a afirmativa correta.
A) O parquet poderá ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica na Justiça
do Trabalho, em substituição ao sindicato de classe omisso, evitando maiores
prejuízos para os trabalhadores.
B) O órgão do Ministério Público não poderá ajuizar dissídio coletivo, pois sua
atribuição fica limitada ao caso de greve em serviço essencial, o que não é o
caso.
C) O MPT poderá entabular negociação diretamente com o sindicato dos
empregadores e, elaborada a convenção coletiva, levar à homologação do
Poder Judiciário.
D) O Ministério Público poderá instaurar inquérito civil e, apurando a
irregularidade, ajuizar ação na Justiça do Trabalho, requerendo a condenação
criminal dos dirigentes do sindicato por ato de improbidade.
51) XXI - Paula e Joyce são empregadas de uma mesma sociedade
empresária. O irmão de Paula faleceu e o empregador não autorizou sua
ausência ao trabalho. Vinte dias depois, Joyce se casou e o empregador
também não autorizou sua ausência ao trabalho em nenhum dia. Como
advogado(a) das empregadas, você deverá requerer
A) em ambos os casos, a ausência ao trabalho por três dias consecutivos.

B) um dia de ausência ao trabalho para Paula e de três dias para Joyce.
C) a ausência ao trabalho por dois dias consecutivos, no caso de Paula e, de
até três dias, para Joyce.
D) a ausência ao trabalho por dois úteis dias no caso de Paula e, de até três
dias úteis, para Joyce.
52) XXI - O empregado Júlio foi vítima de um assalto, fora do local de trabalho,
sem qualquer relação com a prestação das suas atividades, sendo baleado e
vindo a falecer logo após. O empregado deixou viúva e quatro filhos, sendo
dois menores impúberes e dois maiores e capazes. Dos direitos abaixo
listados, indique aquele que não é devido pela empresa e, de acordo com a lei
de regência, a quem a empresa deve pagar os valores devidos ao falecido.
A) A indenização de 40% sobre o FGTS não é devida e os valores devidos ao
falecido serão pagos aos dependentes habilitados perante a Previdência
Social.
B) As férias proporcionais não são devidas e os valores devidos ao falecido
serão pagos aos herdeiros.
C) O aviso prévio não é devido e os valores devidos ao falecido serão pagos
aos herdeiros.
D) O 13º salário proporcional não é devido e os valores devidos ao falecido
serão pagos aos dependentes habilitados perante a Previdência Social.
53) XXI - O restaurante Prato Cheio Ltda. resolveu contratar Gustavo para
atuar como garçom. Gustavo receberá, como contraprestação, o valor de dois
salários mínimos e as gorjetas cobradas na nota dos clientes que atender. Em
relação à carteira profissional de Gustavo, de acordo com a CLT, assinale a
afirmativa correta.
A) O empregador deverá anotar a CTPS em 24 horas, não havendo
necessidade de anotar as gorjetas, mesmo porque elas variam a cada mês.
B) A CTPS do empregado deverá ser anotada em 48 horas e nela deverá ser
anotado o salário e a estimativa das gorjetas.
C) O empregador tem 30 dias para anotar a carteira profissional e, na hipótese,
deve anotar apenas a parte fixa da remuneração.
D) A CTPS, na ausência de prazo legal, deve ser anotada em 5 dias com o
valor da média das gorjetas.
54) XXII - Lino trabalha como diagramador na sociedade empresária XYZ Ltda.,
localizada em um grande centro urbano, e recebe do empregador, além do
salário, moradia e plano de assistência odontológica, graciosamente. Sobre o
caso narrado, de acordo com a CLT, assinale a afirmativa correta.
A) Ambos os benefícios serão incorporados ao salário de Lino.
B) Somente o benefício da habitação será integrado ao salário de Lino.

C) Nenhum dos benefícios será incorporado ao salário de Lino.
D) Somente o benefício do plano de assistência odontológica será integrado ao
salário de Lino.
55) XXII - Célio e Paulo eram funcionários da sociedade empresária Minério
Ltda. e trabalhavam no município do Rio de Janeiro. Por necessidade de
serviço, eles foram deslocados para trabalhar em outros municípios. Célio
continuou morando no mesmo lugar, porque o município em que passou a
laborar era contíguo ao Rio de Janeiro. Paulo, no entanto, mudou-se
definitivamente, com toda a família, para o município em que passou a
trabalhar, distante 350 km do Rio de Janeiro. Dois anos depois, ambos foram
dispensados. A sociedade empresária nada pagou aos funcionários quando
das transferências de locais de trabalho, salvo a despesa com a mudança de
Paulo. Ambos ajuizaram ações trabalhistas. A partir da hipótese sugerida,
assinale a afirmativa correta.
A) Célio e Paulo não têm direito ao adicional de transferência.
B) Apenas Paulo tem direito ao adicional de transferência.
C) Apenas Célio tem direito ao adicional de transferência.
D) Ambos têm direito ao adicional de transferência.
56) XXII - Pedro é empregado da sociedade empresária X e, em determinado
mês, recebeu diárias na ordem de 70% do seu salário, sem ter prestado
qualquer conta ao empregador. De acordo com a CLT e o entendimento
consolidado do TST, assinale a afirmativa correta.
A) A diária, na hipótese retratada, terá natureza salarial na totalidade.
B) A diária terá natureza indenizatória porque visa ressarcir gastos realizados
pelo empregado.
C) Somente o que ultrapassar 50% do salário terá natureza salarial, logo, 20%,
na hipótese.
D) A lei determina que metade da diária paga tenha natureza salarial e metade,
indenizatória.
57) XXII - Na convenção coletiva de determinada categoria, ficou estipulado
que o adicional de periculosidade seria pago na razão de 15% sobre o saláriobase, pois, comprovadamente, os trabalhadores permaneciam em situação de
risco durante metade da jornada cumprida. Sobre a cláusula em questão,
assinale a afirmativa correta.
A) A cláusula não é válida, pois se trata de norma de ordem pública.
B) A validade da cláusula depende de homologação judicial.
C) A cláusula é válida, porque a Constituição da República garante eficácia aos
acordos e às convenções coletivas.

D) A legalidade da cláusula será avaliada pelo juiz, porque a Lei e o TST são
silentes a respeito.
58) XXII - Um aprendiz de marcenaria procura um advogado para se inteirar
sobre o FGTS que vem sendo depositado mensalmente pelo empregador na
sua conta vinculada junto à CEF, na razão de 2% do salário, e cujo valor é
descontado juntamente com o INSS. Com relação ao desconto do FGTS,
assinale a afirmativa correta.
A) O FGTS deveria ser depositado na ordem de 8% e não poderia ser
descontado.
B) A empresa, por se tratar de aprendiz, somente poderia descontar metade do
FGTS depositado.
C) A empresa está equivocada em relação ao desconto, pois o FGTS é
obrigação do empregador.
D) A conduta da empresa é regular, tanto em relação ao percentual quanto ao
desconto.
59) XXII - Suely trabalha na casa de Rogério como cuidadora de seu pai,
pessoa de idade avançada e enferma, comparecendo de segunda a sextafeira, das 8:00 às 17:00 h, com intervalo de uma hora para refeição. De acordo
com o caso narrado e a legislação de regência, assinale a afirmativa correta.
A) O controle escrito não é necessário, porque menos de 10 empregados
trabalham na residência de Rogério.
B) A lei de regência prevê que as partes podem acertar, por escrito, a isenção
de marcação da jornada normal, assinalando apenas a eventual hora extra.
C) A Lei é omissa a respeito, daí por que a existência de controle deve ser
acertado entre as partes envolvidas no momento da contratação.
D) Rogério deve, por força de Lei, manter controle escrito dos horários de
entrada e saída da empregada doméstica.
60) XXIII - Um empregado recebeu o contracheque de determinado mês com
descontos, a título de contribuição confederativa e de contribuição sindical. Por
não ser sindicalizado, reclama junto ao empregador contra ambas as
subtrações e este encaminha o caso ao setor jurídico para análise. Diante da
situação retratada, de acordo com a CLT e o entendimento consolidado do TST
e do STF, assinale a afirmativa correta.
A) O desconto de contribuição sindical não é válido, mas o da contribuição
confederativa está correto, posto que obrigatório.
B) Os descontos são inválidos, porque o empregado não é sindicalizado e,
portanto, não pode ser obrigado a contribuir.
C) O desconto de contribuição sindical é válido, mas o da contribuição
confederativa, não, porque o empregado não é sindicalizado.

D) As subtrações são válidas, porque o empregado, mesmo não sendo
sindicalizado, beneficia-se da convenção coletiva.
61) XXIII - A sociedade empresária Gardênia Azul Ltda. aprovou acordo
coletivo junto ao sindicato de classe dos seus empregados prevendo um plano
de cargos e salários. Nele, as promoções seriam feitas no máximo a cada dois
anos, exclusivamente pelo critério de antiguidade. No período de vigência
dessa norma, Walter ajuizou uma ação requerendo equiparação salarial a
Fernando, referente ao período do acordo coletivo. Diante da situação concreta
e da jurisprudência consolidada do TST, assinale a afirmativa correta.
A) O pedido de equiparação salarial não é possível juridicamente porque a
sociedade empresária possui plano de cargos e salários.
B) A equiparação salarial é possível se atendidos os demais requisitos legais,
porque o plano de cargos e salários em questão não tem validade.
C) A observância ou não ao acordo ficará a cargo de cada juiz, porque inexiste
previsão legal ou jurisprudencial a respeito.
D) O plano de cargos e salários, por ser fruto de negociação coletiva e atender
aos requisitos legais, precisa ser observado pelo magistrado.
62) XXIII - Um representante comercial ajuíza ação na Justiça do Trabalho
pedindo a devolução de descontos. Ele explica que sua comissão sobre as
vendas é de 5%, mas que pode optar pelo percentual de 10%, desde que se
comprometa a pagar o valor da venda, caso o comprador fique inadimplente.
Alega que sempre fez a opção pelos 10%, e que, nos casos de inadimplência,
teve de pagar o valor do negócio para depois tentar reaver a quantia do
comprador, o que caracterizaria transferência do risco da atividade econômica.
Diante do caso apresentado e da lei de regência, assinale a afirmativa correta.
A) A prática é válida porque o representante não é empregado nos moldes da
CLT, além de ter sido uma opção por ele tomada.
B) O caso traduz um truck system, sendo que a lei limita o prejuízo do
representante comercial a 50% da venda não paga.
C) A norma de regência é omissa a respeito desta situação, razão pela qual é
válida, na medida em que se trata de relação de direito privado.
D) A situação caracteriza a cláusula del credere, vedada pela Lei de
Representação Comercial.
63) XXIII - Um grupo econômico é formado pelas sociedades empresárias X, Y
e Z. Com a crise econômica que assolou o país, todas as empresas do grupo
procuraram formas de reduzir o custo de mão de obra. Para evitar dispensas, a
sociedade empresária X acertou a redução de 10% dos salários dos seus
empregados por convenção coletiva; Y acertou a mesma redução em acordo
coletivo; e Z fez a mesma redução, por acordo individual escrito com os
empregados. Diante da situação retratada e da norma de regência, assinale a
afirmativa correta.

A) As empresas estão erradas, porque o salário é irredutível, conforme previsto
na Constituição da República.
B) Não se pode acertar redução de salário por acordo coletivo nem por acordo
individual, razão pela qual as empresas Y e Z estão erradas.
C) A empresa Z não acertou a redução salarial na forma da lei, tornando-a
inválida.
D) As reduções salariais em todas as empresas do grupo foram negociadas e,
em razão disso, são válidas.
64) XXIII - Os irmãos Pedro e Júlio Cesar foram contratados como empregados
pela sociedade empresária Arco Doce S/A e lá permaneceram por dois anos.
Como foram aprovados em diferentes concursos públicos da administração
direta, eles pediram demissão e, agora, com a possibilidade concedida pelo
Governo, dirigiram-se à Caixa Econômica Federal (CEF) para sacar o FGTS.
Na agência da CEF foram informados que só havia o depósito de FGTS de 1
ano, motivo por que procuraram o contador da Arco Doce para uma explicação.
O contador informou que não havia o depósito porque, no último ano, Pedro
afastara-se para prestar serviço militar obrigatório e Júlio Cesar afastarase pelo
INSS, recebendo auxílio-doença comum (código B-31). Diante desses fatos,
confirmados pelos ex-empregados, o contador ponderou que não havia
obrigação de a empresa depositar o FGTS durante 1 ano para ambos. Sobre a
questão retratada e de acordo com a legislação em vigor, assinale a afirmativa
correta.
A) A sociedade empresária tem razão na justificativa de Júlio Cesar, mas está
errada em relação a Pedro.
B) A sociedade empresária está errada em relação a ambos os empregados.
C) No que tange a Pedro, a sociedade empresária está certa, mas, no tocante
a Julio Cesar, não tem razão.
D) A pessoa jurídica está correta em relação a Pedro e a Júlio Cesar.
65) XXIV - Solange é comissária de bordo em uma grande empresa de
transporte aéreo e ajuizou reclamação trabalhista postulando adicional de
periculosidade, alegando que permanecia em área de risco durante o
abastecimento das aeronaves porque ele era feito com a tripulação a bordo.
Iracema, vizinha de Solange, trabalha em uma unidade fabril recebendo
adicional de insalubridade, mas, após cinco anos, sua atividade foi retirada da
lista de atividades insalubres, por ato da autoridade competente. Sobre as duas
situações, segundo a norma de regência e o entendimento consolidado do
TST, assinale a afirmativa correta.
A) Solange não tem direito ao adicional de periculosidade e Iracema perderá o
direito ao adicional de insalubridade.
B) Solange tem direito ao adicional de periculosidade e Iracema manterá o
adicional de insalubridade por ter direito adquirido.

C) Solange não tem direito ao adicional de periculosidade e Iracema manterá o
direito ao adicional de insalubridade.
D) Solange tem direito ao adicional de periculosidade e Iracema perderá o
direito ao adicional de insalubridade.
66) XXIV - José trabalhou como despachante para a sociedade empresária
Vinhos do Sul Ltda. Frequentemente ele reparava que, nas notas de despacho,
constava também a razão social da sociedade empresária Vinhos e Sucos de
Bento Gonçalves Ltda. Os CNPJs das sociedades empresárias eram distintos,
assim como suas respectivas personalidades jurídicas, porém, os sócios de
ambas eram os mesmos, sendo certo que a sociedade empresária Vinhos e
Sucos de Bento Gonçalves Ltda. era sócia majoritária da sociedade empresária
Vinhos do Sul Ltda., além dos sócios pessoas físicas. Com base no caso
narrado, assinale a opção que apresenta a figura jurídica existente entre as
sociedades empresárias e o efeito disso perante o contrato de trabalho de
João, em caso de eventual ação trabalhista.
A) Trata-se de consórcio de empregadores, havendo responsabilidade
solidária.
B) Trata-se de consórcio de empregadores, havendo responsabilidade
subsidiária.
C) Trata-se de grupo econômico, havendo responsabilidade solidária.
D) Trata-se de grupo econômico, havendo responsabilidade subsidiária.
67) XXIV - Carlos, professor de educação física e fisioterapeuta, trabalhou para
a Academia Boa Forma S/A, que assinou sua CTPS. Cumpria jornada de
segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, com uma hora de intervalo para almoço.
Ao longo da jornada de trabalho, ele ministrava quatro aulas de ginástica com
50 minutos de duração cada, e, também, fazia atendimentos fisioterápicos
previamente marcados pelos alunos da Academia, na sociedade empresária
Siga em Boa Forma Ltda., do mesmo grupo econômico da Academia, sem ter
sua CTPS anotada. Dispensado, Carlos pretende ajuizar ação trabalhista.
Diante disso, em relação ao vínculo de emprego de Carlos assinale a afirmativa
correta.
A) O caso gera a duplicidade de contratos de emprego, sendo as empresas
responsáveis solidárias dos débitos trabalhistas.
B) O caso gera a duplicidade de contratos de emprego, sendo as empresas
responsáveis subsidiárias dos débitos trabalhistas.
C) O caso gera duplicidade de contratos de emprego, cada empresa com sua
responsabilidade.
D) O caso não gera coexistência de mais de um contrato de trabalho.
68) XXIV - Um empresário explora o ramo de farmácias e drogarias, possuindo
18 filiais divididas por dois estados da Federação. Cada filial tem 5

empregados, todos com CTPS assinada. O empresário, desejando saber se
precisa manter controle escrito dos horários de entrada e saída dos
empregados, procura você para, como advogado, orientá-lo. Diante da situação
retratada e com base na CLT, assinale a afirmativa correta.
) O controle de ponto deverá ser mantido, porque a empresa possui mais de 10
empregados.
B) A análise deverá ser feita por cada estado da Federação, sendo obrigatório
o ponto se houver mais de 10 empregados no espaço geográfico do estado.
C) O empresário não precisará manter controle escrito, porque tem menos de
10 empregados por estabelecimento.
D) A Lei é omissa a respeito, daí porque, a título de cautela, é recomendável
que seja marcado o controle, podendo haver a pré-assinalação da pausa
alimentar.
69) XXIV - Sílvio é empregado da sociedade empresária Onda Azul Ltda. e, em
determinado dia, no horário de almoço, ao se dirigir a um restaurante para
fazer sua refeição, foi atropelado por um veículo, sofrendo lesões que o
afastaram do serviço por 30 dias, inclusive com recebimento de benefício
previdenciário. Diante da situação apresentada, assinale a afirmativa correta.
A) O fato não caracteriza acidente do trabalho, porque não aconteceu na
empresa nem em deslocamento a serviço.
B) O fato caracteriza acidente do trabalho, e, ao retornar, Sílvio tem garantia no
emprego de 12 meses.
C) A Lei é omissa a respeito, daí porque caberá ao juiz, no caso concreto, dizer
se o evento foi acidente de trabalho.
D) A empresa será obrigada a ressarcir o empregado, porque tem o dever de
fornecer alimentação.
70) XXIV - Uma instituição bancária construiu uma escola para que os filhos
dos seus empregados pudessem estudar. A escola tem a infraestrutura
necessária, e o banco contratou as professoras que irão dar as aulas nos
primeiros anos do Ensino Fundamental. Não existe controvérsia entre
empregador e empregadas acerca do enquadramento sindical. Diante dessa
situação, assinale a afirmativa correta.
A) Sendo o empregador das professoras um banco, elas são bancárias e estão
vinculadas à convenção coletiva dessa categoria profissional.
B) O professor integra categoria conexa, cabendo às professoras definir a que
sindicatos pretendem se filiar.
C) Uma vez que a atividade desenvolvida pelas professoras não é bancária,
caberá à Justiça do Trabalho definir as regras que deverão permear os seus
contratos.

D) As professoras não são bancárias, porque integram categoria diferenciada.
71) XXV - Em março de 2015, Lívia foi contratada por um estabelecimento
comercial para exercer a função de caixa, cumprindo jornada de segunda-feira
a sábado das 8h às 18h, com intervalo de 30 minutos para refeição. Em 10 de
março de 2017, Lívia foi dispensada sem justa causa, com aviso prévio
indenizado, afastando-se de imediato. Em 30 de março de 2017, Lívia registrou
sua candidatura a dirigente sindical e, em 8 de abril de 2017, foi eleita vicepresidente do sindicato dos comerciários da sua região. Diante desse fato,
Lívia ponderou com a direção da empresa que não seria possível a sua
dispensa, mas o empregador insistiu na manutenção da dispensa afirmando
que o aviso prévio não poderia ser considerado para fins de garantia no
emprego. Sobre a hipótese narrada, de acordo com a CLT e com o
entendimento consolidado do TST, assinale a afirmativa correta.
A) O período do aviso prévio é integrado ao contrato para todos os fins, daí
porque Lívia, que foi eleita enquanto o pacto laboral estava em vigor, não
poderá ser dispensada sem justa causa.
B) Não se computa o aviso prévio para fins de tempo de serviço nem anotação
na CTPS do empregado e, em razão disso, Lívia não terá direito à estabilidade
oriunda da eleição para dirigente sindical.
C) O aviso prévio é computado para todos os fins, mas, como a candidatura da
empregada ocorreu no decorrer do aviso prévio, Lívia não terá garantia no
emprego.
D) A Lei e a jurisprudência não tratam dessa situação especial, razão pela qual
caberá ao magistrado, no caso concreto, decidir se o aviso prévio será
computado ao contrato.
72) XXV - Ferdinando trabalha na sociedade empresária Alfa S.A. há 4 anos,
mas anda desestimulado com o emprego e deseja dar um novo rumo à sua
vida, retornando, em tempo integral, aos estudos para tentar uma outra carreira
profissional. Imbuído desta intenção, Ferdinando procurou seu chefe, em
08/03/2018, e apresentou uma proposta para, de comum acordo, ser
dispensado da empresa, com formulação de um distrato. Diante do caso
apresentado e dos termos da CLT, assinale a afirmativa correta.
A) A realização da extinção contratual por vontade mútua é viável, mas a
indenização será reduzida pela metade e o empregado não receberá seguro
desemprego.
B) A ruptura contratual por consenso pode ser feita, mas depende de
homologação judicial ou do sindicato de classe do empregado.
C) O contrato não pode ser extinto por acordo entre as partes, já que falta
previsão legal para tanto, cabendo ao empregado pedir demissão ou o
empregador o dispensar sem justa causa.

D) O caso pode ser considerado desídia por parte do empregado, gerando
então a dispensa por justa causa, sem direito a qualquer indenização.
73) XXV - Efigênia foi empregada da sociedade empresária Luz Eterna S.A.,
exercendo, por último, o cargo de chefe do setor de Recursos Humanos. Após
décadas de dedicação à empresa, Efigênia se aposentou por tempo de
contribuição e saiu do emprego por vontade própria, recebendo a indenização
legal. Ocorre que, após seis meses da jubilação, Efigênia passou a sentir falta
da rotina que o seu trabalho gerava e também do convívio com os colegas de
trabalho, daí porque manifestou desejo de retornar ao mercado de trabalho.
Ciente disso, a ex-empregadora ofereceu novamente o emprego a Efigênia,
nas mesmas condições vigentes antes da aposentadoria, já que ela era
excelente empregada e tinha profundo conhecimento das rotinas do setor de
RH. Com base na situação retratada e na Lei, assinale a afirmativa correta.
A) Uma vez que Efigênia se aposentou, ela não pode assumir emprego na
mesma sociedade empresária na qual se jubilou, por vedação legal expressa,
sob pena de nulidade do segundo contrato.
B) Se Efigênia voltar a trabalhar na sociedade empresária, o seu contracheque
terá o desconto do INSS mensal, sendo irrelevante que ela seja aposentada.
C) A ex-empregada pode voltar a trabalhar porque sua liberdade é garantida
pela Constituição da República, mas deverá optar entre receber o salário do
empregador ou a aposentadoria pelo INSS, já que não é possível o acúmulo.
D) O tempo trabalhado antes da aposentadoria, caso seja quitado pela
sociedade empresária, será considerado para fins de pagamento de adicional
por tempo de serviço no segundo contrato.
74) XXV - Jerônimo Fernandes Silva foi admitido pela sociedade empresária
Usina Açúcar Feliz S.A. em 12 de fevereiro de 2018 para exercer a função de
gerente regional, recebendo salário de R$ 22.000,00 mensais. Jerônimo cuida
de toda a Usina, analisando os contratos de venda dos produtos fabricados,
comprando insumos e materiais, além de gerenciar os 80 empregados que a
sociedade empresária possui. A sociedade empresária pretende inserir
cláusula compromissória de arbitragem no contrato de trabalho. Diante da
situação retratada e dos preceitos da CLT, assinale a afirmativa correta.
A) A cláusula compromissória de arbitragem pode ser estipulada no momento
da contratação, desde que o empregado manifeste concordância expressa.
B) A cláusula compromissória de arbitragem é viável, se o empregado for
portador de diploma de nível superior.
C) Não cabe arbitragem nas lides trabalhistas individuais, pelo que nula
eventual estipulação nesse sentido.
D) É possível a estipulação de cláusula compromissória de arbitragem, desde
que isso seja homologado pelo sindicato de classe.

75) XXV - Lúcio foi dispensado do emprego, no qual trabalhou de 17/11/2017 a
20/03/2018, por seu empregador. Na sociedade empresária em que trabalhou,
Lúcio batia o cartão de ponto apenas no início e no fim da jornada efetiva de
trabalho, sem considerar o tempo de café da manhã, de troca de uniforme (que
consistia em vestir um jaleco branco e tênis comum, que ficavam na posse do
empregado) e o tempo em que jogava pingue-pongue após almoçar, já que o
fazia em 15 minutos, e poderia ficar jogando até o término do intervalo integral.
Você foi procurado por Lúcio para, como advogado, ingressar com ação
pleiteando horas extras pelo tempo indicado no enunciado não constante dos
controles de horário. Sobre o caso, à luz da CLT, assinale a afirmativa correta.
A) Lúcio não faz jus às horas extras pelas atividades indicadas, pois as
mesmas não constituem tempo à disposição do empregador.
B) Lúcio faz jus às horas extras pelas atividades indicadas, pois as mesmas
constituem tempo à disposição do empregador, já que Lúcio estava nas
dependências da empresa.
C) Apenas o tempo de alimentação e café da manhã devem ser considerados
como tempo à disposição, já que o outro representa lazer do empregado.
D) Apenas o tempo em que ficava jogando poderá ser pretendido como hora
extra, pois Lúcio não desfrutava integralmente da pausa alimentar.
76) XXV - Jorge trabalhou para a Sapataria Bico Fino Ltda., de 16/11/2017 a
20/03/2018. Na ocasião realizava jornada das 9h às 18h, com 15 minutos de
intervalo. Ao ser dispensado ajuizou ação trabalhista, reclamando o pagamento
de uma hora integral pela ausência do intervalo, além dos reflexos disso nas
demais parcelas intercorrentes do contrato de trabalho. Diante disso, e
considerando o texto da CLT, assinale a afirmativa correta.
A) Jorge faz jus a 45 minutos acrescidos de 50%, porém sem os reflexos, dada
a natureza jurídica indenizatória da parcela.
B) Jorge faz jus a 45 minutos acrescidos de 50%, além dos reflexos, dada a
natureza jurídica salarial da parcela.
C) Jorge faz jus a uma hora integral acrescida de 50%, porém sem os reflexos,
dada a natureza jurídica indenizatória da parcela.
D) Jorge faz jus a uma hora integral acrescida de 50%, porém sem os reflexos,
dada a natureza jurídica salarial da parcela.
77) XXVI - Jorge era caixa bancário e trabalhava para o Banco Múltiplo S/A.
Recebia salário fixo de R$ 4.000,00 mensais. Além disso, recebia comissão de
3% sobre cada seguro de carro, vida e previdência oferecido e aceito pelos
clientes do Banco, o que fazia concomitantemente com suas atividades de
caixa, computando-se o desempenho para suas metas e da agência. Os
produtos em referência não eram do banco, mas, sim, da Seguradora Múltiplo
S/A, empresa do mesmo grupo econômico do empregador de Jorge. Diante

disso, observando o entendimento jurisprudencial consolidado do TST, bem
como as disposições da CLT, assinale a afirmativa correta.
A) Os valores recebidos a título de comissão não devem integrar a
remuneração de Jorge, por se tratar de liberalidade.
B) Os valores recebidos a título de comissão não devem integrar a
remuneração de Jorge, porque relacionados a produtos de terceiros.
C) Os valores recebidos a título de comissão devem integrar a remuneração de
Jorge.
D) Os valores recebidos a título de comissão não devem integrar a
remuneração de Jorge, uma vez que ocorreram dentro do horário normal de
trabalho, para o qual Jorge já é remunerado pelo banco.
78) XXVI - Paulo é policial militar da ativa da Brigada Militar do Rio Grande do
Sul. Como policial militar, trabalha em regime de escala 24h x 72h.Nos dias em
que não tem plantão no quartel, atua como segurança em uma joalheria de um
shopping center, onde tem que trabalhar três dias por semana, não pode se
fazer substituir por ninguém, recebe remuneração fixa mensal e tem que
cumprir uma rotina de 8 horas a cada dia laborado. Os comandos do trabalho
lhe são repassados pelo gerente-geral da loja, sendo que ainda ajuda nas
arrumações de estoque, na conferência de mercadorias e em algumas outras
funções internas. Paulo não teve a CTPS anotada pela joalheria. Diante dessa
situação, à luz das normas da CLT e da jurisprudência consolidada do TST,
assinale a afirmativa correta.
A) Estão preenchidos os requisitos da relação de emprego, razão pela qual
Paulo tem vínculo empregatício com a joalheria, independentemente do fato de
ser policial militar da ativa, e de sofrer eventual punição disciplinar
administrativa prevista no estatuto do Policial Militar.
B) Estão preenchidos os requisitos da relação de emprego, mas Paulo não
poderá ter vínculo empregatício com a joalheria, em razão da punição
disciplinar administrativa prevista no estatuto do Policial Militar.
C) Não estão presentes os requisitos da relação de emprego, uma vez que
Paulo poderá ser requisitado pela Brigada Militar e não poderá trabalhar nesse
dia para a joalheria.
D) Estão preenchidos os requisitos da relação de emprego, sendo indiferente à
relação de emprego uma eventual punição disciplinar administrativa prevista no
estatuto do Policial Militar, mas Paulo não pode ter vínculo empregatício com a
joalheria tendo em vista que a função pública exige dedicação exclusiva.
79) XXVI - Considerando a grave crise financeira que o país atravessa, a fim de
evitar a dispensa de alguns funcionários, a metalúrgica Multiforte Ltda.
pretende suspender sua produção por um mês. O Sindicato dos Empregados
da indústria metalúrgica contratou você para, como advogado, buscar a

solução para o caso. Segundo o texto da CLT, assinale a opção que apresenta
a solução de acordo mais favorável aos interesses dos empregados.
A) Implementar a suspensão dos contratos de trabalho dos empregados por 30
dias, por meio de acordo individual de trabalho.
B) Conceder férias coletivas de 30 dias.
C) Promover o lockout.
D) Implementar a suspensão dos contratos de trabalho dos empregados por 30
dias, por meio de acordo coletivo de trabalho.
80) XXVI - Felisberto foi contratado como técnico pela sociedade empresária
Montagens Rápidas Ltda., em janeiro de 2018, recebendo salário
correspondente ao mínimo legal. Ele não está muito satisfeito, mas espera, no
futuro, galgar degraus dentro da empresa. O empregado em questão trabalha
na seguinte jornada: de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h48min com
intervalo de uma hora para refeição, tendo assinado acordo particular por
ocasião da admissão para não trabalhar aos sábados e trabalhar mais 48
minutos de segunda a sexta-feira. Com base na situação retratada e na Lei,
considerando que a norma coletiva da categoria de Felisberto é silente a
respeito, assinale a afirmativa correta.
A) Há direito ao pagamento de horas extras, porque a compensação de horas
teria de ser feita por acordo coletivo ou convenção coletiva, não se admitindo
acordo particular para tal fim.
B) Não existe direito ao pagamento de sobrejornada, porque as partes podem
estipular qualquer quantidade de jornada, independentemente de limites.
C) A Lei é omissa a respeito da forma pela qual a compensação de horas deva
ser realizada, razão pela qual caberá ao juiz, valendo-se de bom senso e
razoabilidade, julgar por equidade.
D) A situação não gera direito a horas extras, porque é possível estipular
compensação semanal de horas, inclusive por acordo particular, como foi o
caso.
81) XXVI - Em 2018, um sindicato de empregados acertou, em acordo coletivo
com uma sociedade empresária, a redução geral dos salários de seus
empregados em 15% durante 1 ano. Nesse caso, conforme dispõe a CLT,
A) uma contrapartida de qualquer natureza será obrigatória e deverá ser
acertada com a sociedade empresária.
B) a contrapartida será a garantia no emprego a todos os empregados
envolvidos durante a vigência do acordo coletivo.
C) a existência de alguma vantagem para os trabalhadores para validar o
acordo coletivo será desnecessária.

D) a norma em questão será nula, porque a redução geral de salário somente
pode ser acertada por convenção coletiva de trabalho.
82) XXVI - Lucas trabalhava em uma empresa estatal, cuja norma interna
regulamentar previa a necessidade de sindicância administrativa para apuração
de falta e aplicação de suspensão. Após quatro anos de contrato sem qualquer
intercorrência, em determinada semana, Lucas faltou sem qualquer
comunicação ou justificativa por dois dias consecutivos. Diante disso, logo após
o seu retorno ao trabalho, seu superior hierárquico aplicou a pena de
suspensão por três dias. Na qualidade de advogado de Lucas, que tem
interesse em manter o emprego, você deverá requerer
A) a rescisão indireta do contrato por punição excessiva.
B) a nulidade da punição, pois não foi observada a norma regulamentar da
empresa.
C) a conversão da suspensão em advertência.
D) a ausência de nexo de causalidade e o decurso de tempo entre a punição e
a falta.
83) XXVII - Paula trabalha na residência de Sílvia três vezes na semana como
passadeira. Em geral, comparece às segundas, quartas e sextas, mas, se
necessário, mediante comunicação prévia, comparece em outro dia da
semana, exceto sábados, domingos e feriados. A CTPS não foi assinada e o
pagamento é por dia de trabalho. Quando Paula não comparece, não recebe o
pagamento e não sofre punição, mas Sílvia costuma sempre pedir que a
ausência seja previamente comunicada. Paula procura você, como
advogado(a), com dúvida acerca da sua situação jurídica. À luz da legislação
específica em vigor, assinale a opção que contempla a situação de Paula.
A) Paula é diarista, pois trabalha apenas 3 vezes na semana.
B) Paula é autônoma, porque gerencia seu próprio trabalho, dias e horários.
C) Paula é empregada eventual.
D) Paula é empregada doméstica.
84) XXVII - Gilda e Renan são empregados da sociedade empresária Alfa
Calçados Ltda. há 8 meses, mas, em razão da crise econômica no setor, o
empregador resolveu dispensá-los em outubro de 2018. Nesse sentido,
concedeu aviso prévio indenizado de 30 dias a Gilda e aviso prévio trabalhado
de 30 dias a Renan. Em relação ao prazo máximo, previsto na CLT, para
pagamento das verbas devidas pela extinção, assinale a afirmativa correta.
A) Ambos os empregados receberão em até 10 dias contados do término do
aviso prévio.
B) Gilda receberá até o 10º dia do término do aviso e Renan, até o 1º dia útil
seguinte ao término do aviso prévio.

C) Gilda e Renan receberão seus créditos em até 10 dias contados da
concessão do aviso prévio.
D) Gilda receberá até o 1º dia útil seguinte ao término do aviso prévio e Renan,
até o 10º dia do término do aviso.
85) XXVII - Em determinada localidade, existe a seguinte situação: a
convenção coletiva da categoria para o período 2018/2019 prevê o pagamento
de adicional de 70% sobre as horas extras realizadas de segunda-feira a
sábado. Ocorre que a sociedade empresária Beta havia assinado um acordo
coletivo para o mesmo período, porém alguns dias antes, prevendo o
pagamento dessas horas extras com adicional de 60%. De acordo com a CLT,
assinale a opção que indica o adicional que deverá prevalecer.
A) Prevalecerá o adicional de 70%, por ser mais benéfico aos empregados.
B) Diante da controvérsia, valerá o adicional de 50% previsto na Constituição
Federal.
C) Deverá ser respeitada a média entre os adicionais previstos em ambas as
normas coletivas, ou seja, 65%.
D) Valerá o adicional de 60% previsto em acordo coletivo, que prevalece sobre
a convenção.
86) XXVII - Renato trabalha na empresa Ramos Santos Ltda. exercendo a
função de técnico de manutenção. De segunda a sexta-feira, ele trabalha das
8h às 17h, com uma hora de almoço, e, aos sábados, das 8h às 12h, sem
intervalo. Ocorre que, por reivindicação de alguns funcionários, a empresa
instituiu um culto ecumênico toda sexta-feira, ao final do expediente, cujo
comparecimento é facultativo. O culto ocorre das 17h às 18h, e Renato passou
a frequentá-lo. Diante dessa situação, na hipótese de você ser procurado como
advogado(a) em consulta formulada por Renato sobre jornada extraordinária,
considerando o enunciado e a legislação trabalhista em vigor, assinale a
afirmativa correta.
A) Renato não faz jus a qualquer valor de horas extras.
B) Renato tem direito a uma hora extra semanal, pois o culto foi instituído pela
empregadora.
C) Renato tem direito a uma hora extra diária, de segunda a sexta-feira, em
razão do horário de trabalho das 8h às 17h.
D) Renato tem direito a nove horas extras semanais, sendo cinco de segunda a
sexta-feira e mais as 4 aos sábados.
87) XXVII - Uma sociedade empresária do ramo de informática, visando à
redução de custos, decidiu colocar metade de seus funcionários em
teletrabalho, com possibilidade de revogação, caso não desse certo. Sobre o
regime de teletrabalho, com base na legislação trabalhista em vigor, assinale a
afirmativa correta.

A) Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial
por determinação do empregador, garantido o prazo de transição mínimo de 15
dias, com correspondente registro em aditivo contratual.
B) Os materiais fornecidos pelo empregador para a realização do teletrabalho
representam utilidades e integram a remuneração do empregado.
C) A jornada do empregado em teletrabalho que exceder o limite constitucional
será paga como hora extra.
D) A empresa pode implementar, por vontade própria, o teletrabalho, sendo
desnecessária a concordância expressa do empregado, já que seria mais
vantajoso para ele.
88) XXVII - O sindicato dos empregados em tinturaria de determinado
município celebrou, em 2018, acordo coletivo com uma tinturaria, no qual,
reconhecendo-se a condição financeira difícil da empresa, aceitou a redução
do percentual de FGTS para 3% durante 2 anos. Sobre o caso apresentado, de
acordo com a previsão da CLT, assinale a afirmativa correta.
A) É válido o acerto realizado porque fruto de negociação coletiva, ao qual a
reforma trabalhista conferiu força legal.
B) Somente se houver homologação do acordo coletivo pela Justiça do
Trabalho é que ele terá validade em relação ao FGTS.
C) A cláusula normativa em questão é nula, porque constitui objeto ilícito
negociar percentual de FGTS.
D) A negociação acerca do FGTS exigiria que, ao menos, fosse pago metade
do valor devido, o que não aconteceu no caso apresentado.
89) XXVIII - A sociedade empresária Beta Ltda. está passando por grave crise
econômica e financeira e, em razão disso, resolveu reduzir drasticamente suas
atividades, encerrando unidades e terceirizando grande parte dos seus
serviços. Por conta disso, a empresa, que possuía 500 empregados, dispensou
450 deles no dia 23 de janeiro de 2018. Diante do caso apresentado e dos
preceitos da CLT, assinale a afirmativa correta.
A) Trata-se de dispensa em massa, sendo nula porque não autorizada em
norma coletiva.
B) Equivocou-se a empresa, porque para realizar a dispensa coletiva ela é
obrigada a oferecer antes adesão ao Programa de Demissão Voluntária (PDV).
C) A ordem de antiguidade obrigatoriamente deve ser respeitada, pelo que os
50 empregados mais antigos não poderão ser dispensados.
D) A dispensa ocorreu validamente, pois a dispensa coletiva é equiparada à
dispensa individual.
90) XXVIII - Alaor, insatisfeito com o pequeno lucro do restaurante do qual era
sócio, retirou-se da sociedade empresária e averbou, na respectiva junta

comercial, novo contrato social, onde constava sua retirada. O empresário, 36
meses após esse fato, foi surpreendido com sua citação em uma reclamação
trabalhista ajuizada dias antes. Sobre a hipótese apresentada, considerando a
atual redação da CLT, assinale a afirmativa correta.
A) Alaor responde solidariamente pelos débitos da sociedade na ação
trabalhista em referência.
B) Alaor responde subsidiariamente pelos débitos da sociedade na ação
trabalhista em referência.
C) Alaor não mais responde, na ação trabalhista em referência, pelos débitos
da sociedade.
D) No caso, primeiro responde a empresa devedora, depois, os sócios atuais e,
em seguida, os sócios retirantes, que é o caso de Alaor.
91) XXVIII - Gerson Filho é motorista rodoviário e trabalha na sociedade
empresária Viação Canela de Ouro Ltda. No dia 20 de agosto de 2018, ele se
envolveu em grave acidente automobilístico, sendo, ao final da investigação,
verificado que Gerson foi o responsável pelo sinistro, tendo atuado com dolo no
evento danoso. Em razão disso, teve a perda da sua habilitação determinada
pela autoridade competente. O empregador procura você, como advogado(a),
afirmando que não há vaga disponível para Gerson em outra atividade na
empresa e desejando saber o que deverá fazer para solucionar a questão da
maneira mais econômica e em obediência às normas de regência. Diante desta
situação e dos termos da CLT, assinale a afirmativa correta.
A) O contrato de Gerson deverá ser suspenso.
B) O empregador deverá interromper o contrato de Gerson.
C) O contrato do empregado deverá ser rompido por justa causa.
D) A empresa deverá dispensar Gerson sem justa causa.
92) XXVIII - Rita de Cássia é enfermeira em um hospital desde 10/01/2018, no
qual trabalha em regime de escala de 12x36 horas, no horário das 7.00 às
19.00 horas. Tal escala encontra-se prevista na convenção coletiva da
categoria da empregada. Alguns plantões cumpridos por Rita de Cássia
coincidiram com domingos e outros, com feriados. Em razão disso, a
empregada solicitou ao seu gestor que as horas cumpridas nesses plantões
fossem pagas em dobro. Sobre a pretensão da empregada, diante do que
preconiza a CLT, assinale a afirmativa correta.
A) Ela fará jus ao pagamento com adicional de 100% apenas nos feriados.
B) Ela não terá direito ao pagamento em dobro nem nos domingos nem nos
feriados.
C) Ela terá direito ao pagamento em dobro da escala que coincidir com o
domingo.

D) Ela receberá em dobro as horas trabalhadas nos domingos e feriados.
93) XXVIII - Você, como advogado(a), foi procurado por Pedro para ajuizar
ação trabalhista em face da ex-empregadora deste. Pedro lhe disse que após
encerrar o expediente e registrar o efetivo horário de saída do trabalho, ficava
na empresa em razão de eventuais tiroteios que ocorriam na região. Nos
meses de verão, ocasionalmente, permanecia na empresa para esperar o
escoamento da água decorrente das fortes chuvas. Diariamente, após o
expediente, havia culto ecumênico de participação voluntária e, dada sua
atividade em setor de contaminação radioativa, era obrigado a trocar de
uniforme na empresa, o que levava cerca de 20 minutos. Considerando o labor
de Pedro, de 10/12/2017 a 20/09/2018, e a atual legislação em vigor, assinale a
afirmativa correta.
A) Apenas o período de troca de uniforme deve ser requerido como horário
extraordinário.
B) Todo o tempo que Pedro ficava na empresa gera hora extraordinária,
devendo ser pleiteado como tal em sede de ação trabalhista.
C) Nenhuma das hipóteses gera labor extraordinário.
D) Como apenas a questão religiosa era voluntária, somente essa não gera
horário extraordinário.
94) XXVIII - Determinada sociedade empresária ampliou os benefícios de seus
empregados para fidelizá-los e evidenciar sua responsabilidade social. Dentre
outras medidas, aderiu voluntariamente ao programa de empresa cidadã e,
assim, aumentou o período de licença maternidade e o de licença paternidade
de seus empregados. Marcondes, empregado da referida empresa, que será
pai em breve, requereu ao setor de recursos humanos a ampliação do seu
período de licença paternidade, e agora deseja saber quanto tempo ficará
afastado. Assinale a opção que, de acordo com a Lei, indica o período total da
licença paternidade que Marcondes aproveitará.
A) 5 dias.
B) 10 dias.
C) 15 dias.
D) 20 dias.
95) XXIV - Rogério foi admitido, em 08/12/2017, em uma locadora de
automóveis, como responsável pelo setor de contratos, razão pela qual não
necessitava comparecer diariamente à empresa, pois as locações eram feitas
on-line. Rogério comparecia à locadora uma vez por semana para conferir e
assinar as notas de devolução dos automóveis. Assim, Rogério trabalhava em
sua residência, com todo o equipamento fornecido pelo empregador, sendo
que seu contrato de trabalho previa expressamente o trabalho remoto a
distância e as atividades desempenhadas. Após um ano trabalhando desse
modo, o empregador entendeu que Rogério deveria trabalhar nas

dependências da empresa. A decisão foi comunicada a Rogério, por meio de
termo aditivo ao contrato de trabalho assinado por ele, com 30 dias de
antecedência. Ao ser dispensado em momento posterior, Rogério procurou
você, como advogado(a), indagando sobre possível ação trabalhista por causa
desta situação. Sobre a hipótese de ajuizamento, ou não, da referida ação,
assinale a afirmativa correta.
A) Não se tratando da modalidade de teletrabalho, deverá ser requerida a
desconsideração do trabalho em domicílio, já que havia comparecimento
semanal nas dependências do empregador.
B) Não deverá ser requerido o pagamento de horas extras pelo trabalho sem
limite de horário, dado o trabalho em domicílio, porém poderá ser requerido
trabalho extraordinário em virtude das ausências de intervalo de 11h entre os
dias de trabalho, bem como o intervalo para repouso e alimentação.
C) Em vista da modalidade de teletrabalho, a narrativa não demonstra qualquer
irregularidade a ser requerida em eventual demanda trabalhista.
D) Deverá ser requerido que os valores correspondentes aos equipamentos
usados para o trabalho em domicílio sejam considerados salário-utilidade.
96) XXIV - A sociedade empresária Ômega Ltda. deseja reduzir em 20% o seu
quadro de pessoal, motivo pelo qual realizou um acordo coletivo com o
sindicato de classe dos seus empregados, prevendo um Programa de
Demissão Incentivada (PDI), com vantagens econômicas para aqueles que a
ele aderissem. Gilberto, empregado da empresa havia 15 anos, aderiu ao
referido Programa em 12/10/2018, recebeu a indenização prometida sem fazer
qualquer ressalva e, três meses depois, ajuizou reclamação trabalhista contra o
exempregador. Diante da situação apresentada e dos termos da CLT, assinale
a afirmativa correta.
A) A adesão ao Programa de Demissão Incentivada (PDI) não impede a busca,
com sucesso, por direitos lesados.
B) A quitação plena e irrevogável pela adesão ao Programa de Demissão
Incentivada (PDI) somente ocorreria se isso fosse acertado em convenção
coletiva, mas não em acordo coletivo.
C) O empregado não terá sucesso na ação, pois conferiu quitação plena.
D) A demanda não terá sucesso, exceto se Gilberto previamente devolver em
juízo o valor recebido pela adesão ao Programa de Demissão Incentivada
(PDI).
97) XXIV - Fábio trabalha em uma mineradora como auxiliar administrativo. A
sociedade empresária, espontaneamente, sem qualquer previsão em norma
coletiva, fornece ônibus para o deslocamento dos funcionários para o trabalho,
já que ela se situa em local cujo transporte público modal passa apenas em
alguns horários, de forma regular, porém insuficiente para a demanda. O
fornecimento do transporte pela empresa é gratuito, e Fábio despende cerca de

uma hora para ir e uma hora para voltar do trabalho no referido transporte.
Além do tempo de deslocamento, Fábio trabalha em uma jornada de 8 horas,
com uma hora de pausa para repouso e alimentação. Insatisfeito, ele procura
você, como advogado(a), a fim de saber se possui algum direito a reclamar
perante a Justiça do Trabalho. Considerando que Fábio foi contratado em
dezembro de 2017, bem como a legislação em vigor, assinale a afirmativa
correta.
A) Fábio faz jus a duas horas extras diárias, em razão do tempo despendido no
transporte.
B) Fábio não faz jus às horas extras, pois o transporte fornecido era gratuito.
C) Fábio faz jus às horas extras, porque o transporte público era insuficiente,
sujeitando o trabalhador aos horários estipulados pelo empregador.
D) Fábio não faz jus a horas extras, porque o tempo de transporte não é
considerado tempo à disposição do empregador.
98) XXIV - Os empregados de uma sociedade empresária do setor metalúrgico
atuavam em turnos ininterruptos de revezamento, cumprindo jornada de 6
horas diárias, conforme previsto na Constituição Federal, observado o regular
intervalo. O sindicato dos empregados, provocado pela sociedade empresária,
convocou assembleia no ano de 2018, e, após debate e votação, aprovou
acordo coletivo para que a jornada passasse a ser de 8 horas diárias, com o
respectivo acréscimo salarial, observado o regular intervalo, mas sem que
houvesse qualquer vantagem adicional para os trabalhadores. Diante da
situação apresentada e de acordo com a previsão da CLT, assinale a afirmativa
correta.
A) É nulo o acordo coletivo em questão, e caberá ao interessado nessa
declaração ajuizar ação de cumprimento.
B) A validade de tal estipulação, por não prever benefício para os
trabalhadores, depende de homologação da Justiça do Trabalho.
C) É obrigatório que a contrapartida seja a estabilidade de todos os
funcionários na vigência do acordo coletivo.
D) O acordo coletivo é válido, porque sua estipulação não depende da
indicação de vantagem adicional para os empregados.
99) XXIV - Em uma grande empresa que atua na prestação de serviços de
telemarketing e possui 250 funcionários, trabalham as empregadas listadas a
seguir: Alice, que foi contratada a título de experiência, e, um pouco antes do
término do seu contrato, engravidou; Sofia, que foi contratada a título
temporário, e, pouco antes do termo final de seu contrato, sofreu um acidente
do trabalho; Larissa, que foi indicada pelo empregador para compor a CIPA da
empresa; Maria Eduarda, que foi eleita para a comissão de representantes dos
empregados, na forma da CLT alterada pela Lei nº 13.467/17 (reforma
trabalhista). Diante das normas vigentes e do entendimento consolidado do

TST, assinale a opção que indica as empregadas que terão garantia no
emprego.
A) Sofia e Larissa, somente.
B) Alice e Maria Eduarda, somente.
C) Alice, Sofia e Maria Eduarda, somente.
D) Alice, Sofia, Larissa e Maria Eduarda.
100) XXIV - Plínio foi contratado, em 30/11/2017, como auxiliar administrativo
de uma fábrica de motores. Graças ao seu ótimo desempenho, foi promovido,
passando a gerente de operações, cargo dispensado do registro de horário,
com padrão salarial cinco vezes mais elevado que o cargo efetivo
imediatamente abaixo. Plínio era o responsável pela empresa, apenas
enviando relatório mensal à diretoria. Em razão da nova função, Plínio passou
a receber uma gratificação equivalente a 50% do salário básico recebido na
função anteriormente exercida. O rendimento de Plínio, oito meses após a
promoção, deixou de ser satisfatório, por questões pessoais. Em decorrência
disso, a empresa retirou de Plínio a função gerencial e ele voltou à função que
exercia antes, deixando de receber a gratificação de função. Diante disso,
assinale a afirmativa correta.
A) O cargo que Plínio passou a ocupar não era de confiança, razão pela qual a
alteração contratual equivale a rebaixamento, sendo, portanto, ilícita.
B) O cargo que Plínio passou a ocupar era de confiança, porém não poderia
haver o retorno ao cargo anterior com a perda da gratificação de função, razão
pela qual a alteração contratual equivale a rebaixamento, sendo, portanto,
ilícita.
C) O cargo que Plínio passou a ocupar era de confiança, e a reversão ao cargo
efetivo foi lícita, mas não a perda da remuneração, pois equivale a diminuição
salarial, o que é constitucionalmente vedado.
D) O cargo que Plínio passou a ocupar era de confiança, razão pela qual se
admite a reversão ao cargo anterior, sendo lícita a perda da gratificação de
função.
101) XXX - Vera Lúcia tem 17 anos e foi contratada como atendente em uma
loja de conveniência, trabalhando em escala de 12x36 horas, no horário de 19
às 7h, com pausa alimentar de 1 hora. Essa escala é prevista no acordo
coletivo assinado pela loja com o sindicato de classe, em vigor. A empregada
teve a CTPS assinada e tem, como atribuições, auxiliar os clientes, receber o
pagamento das compras e dar o troco quando necessário. Diante do quadro
apresentado e das normas legais, assinale a afirmativa correta.
A) A hipótese trata de trabalho proibido.
B) O contrato é plenamente válido.
C) A situação retrata caso de atividade com objeto ilícito.

D) Por ter 17 anos, Vera Lúcia fica impedida de trabalhar em escala 12x36
horas, devendo ser alterada a jornada.
102) XXX - Uma indústria de calçados, que se dedica à exportação, possui 75
empregados. No último ano, Davi foi aposentado por invalidez, Heitor pediu
demissão do emprego, Lorenzo foi dispensado por justa causa e Laura rompeu
o contrato por acordo com o empregador, aproveitando-se da nova modalidade
de ruptura trazida pela Lei nº 13.467/17 (Reforma Trabalhista). De acordo com
a norma de regência, assinale a opção que indica, em razão dos eventos
relatados, quem tem direito ao saque do FGTS.
A) Davi e Laura, somente.
B) Todos poderão sacar o FGTS.
C) Laura, somente.
D) Davi, Heitor e Lorenzo, somente.
103) XXX - Reinaldo é empregado da padaria Cruz de Prata Ltda., na qual
exerce a função de auxiliar de padeiro, com jornada de segunda a sexta-feira,
das 12h às 17h, e pausa alimentar de 15 minutos. Aproxima-se o final do ano,
e Reinaldo aguarda ansiosamente pelo pagamento do 13º salário, pois
pretende utilizá-lo para comprar uma televisão. A respeito do 13º salário,
assinale a afirmativa correta.
A) Com a reforma da CLT, a gratificação natalina poderá ser paga em até três
vezes, desde que haja concordância do empregado.
B) A gratificação natalina deve ser paga em duas parcelas, sendo a primeira
entre os meses de fevereiro e novembro e a segunda, até o dia 20 de
dezembro de cada ano.
C) Atualmente é possível negociar a supressão do 13º salário em convenção
coletiva de trabalho.
D) O empregado tem direito a receber a primeira parcela do 13º salário
juntamente com as férias, desde que a requeira no mês de março.
104) XXX - Edimilson é vigia noturno em um condomínio residencial de
apartamentos. Paulo é vigilante armado de uma agência bancária. Letícia é
motociclista de entregas de uma empresa de logística. Avalie os três casos
apresentados e, observadas as regras da CLT, assinale a afirmativa correta.
A) Paulo e Letícia exercem atividade perigosa e fazem jus ao adicional de
periculosidade. A atividade de Edimilson não é considerada perigosa, e, por
isso, ele não deve receber adicional.
B) Considerando que os três empregados não lidam com explosivos e
inflamáveis, salvo por disposição em norma coletiva, nenhum deles terá direito
ao recebimento de adicional de periculosidade.

C) Os três empregados fazem jus ao adicional de periculosidade, pois as
profissões de Edimilson e Paulo estão sujeitas ao risco de violência física e, a
de Letícia, a risco de vida.
D) Apenas Paulo e Edimilson têm direito ao adicional de periculosidade por
conta do risco de violência física
105) XXX - O sindicato dos empregados X entabulou, com o sindicato dos
empregadores Y, uma convenção coletiva de trabalho para vigorar de julho de
2019 a junho de 2021. Nela ficou acertado que a jornada seria marcada pelos
trabalhadores por meio de um aplicativo desenvolvido pelos sindicatos; que
haveria instituição de banco de horas anual; que, nas jornadas de trabalho de
até 7 horas diárias, haveria intervalo para refeição de 20 minutos; e que a
participação nos lucros seria dividida em 4 parcelas anuais. Considerando o
teor da norma coletiva e suas cláusulas, e considerando o disposto na CLT,
assinale a afirmativa correta.
A) A convenção é nula quanto à participação nos lucros, que não pode ser
dividida em mais de 2 parcelas anuais.
B) É nula a fixação de pausa alimentar inferior a 30 minutos para jornadas
superiores a 6 horas, mesmo que por norma coletiva.
C) Inválida a cláusula referente à modalidade de registro da jornada de
trabalho, que não pode ser feito por meio de um aplicativo.
D) Inválido o banco de horas estipulado, pois, em norma coletiva, ele somente
pode ser realizado para compensação semestral.
106) XXX - João e Maria são casados e trabalham na mesma empresa,
localizada em Fortaleza/CE. Maria ocupa cargo de confiança e, por absoluta
necessidade do serviço, será transferida para Porto Alegre/RS, lá devendo fixar
residência, em razão da distância. Diante da situação retratada e da legislação
em vigor, assinale a afirmativa correta.
A) A transferência não poderá ser realizada, porque o núcleo familiar seria
desfeito, daí ser vedada por Lei.
B) A transferência poderá ser realizada, mas, como o casal ficará separado,
isso deverá durar, no máximo, 1 ano.
C) João terá direito, pela CLT, a ser transferido para o mesmo local da esposa
e, com isso, manter a família unida.
D) Não há óbice para a transferência, que poderá ser realizada sem que haja
obrigação de a empresa transferir João.
107) XXXI - Gervásia é empregada na Lanchonete Pará desde fevereiro de
2018, exercendo a função de atendente e recebendo o valor correspondente a
um salário mínimo por mês. Acerca da cláusula compromissória de arbitragem
que o empregador pretende inserir no contrato da empregada, de acordo com a
CLT, assinale a afirmativa correta.

A) A inserção não é possível, porque, no Direito do Trabalho, não cabe
arbitragem em lides individuais.
B) A cláusula compromissória de arbitragem não poderá ser inserida no
contrato citado, em razão do salário recebido pela empregada.
C) Não há mais óbice à inserção de cláusula compromissória de arbitragem
nos contratos de trabalho, inclusive no de Gervásia.
D) A cláusula de arbitragem pode ser inserida em todos os contratos de
trabalho, sendo admitida de forma expressa ou tácita.
108) XXXI - Paulo trabalhou para a Editora Livro Legal Ltda. de 10/12/2017 a
30/08/2018 sem receber as verbas rescisórias ao final do contrato, sob a
alegação de dificuldades financeiras da empregadora. Em razão disso, ele
pretende ajuizar ação trabalhista e procurou você, como advogado(a). Sabe-se
que a empregadora de Paulo estava sob o controle e a direção da sócia
majoritária, a Editora Mundial Ltda. Assinale a afirmativa que melhor atende à
necessidade e à segurança de satisfazer o crédito do seu cliente.
A) Poderá incluir a sociedade empresária controladora no polo passivo da
demanda, e esta responderá solidariamente com a empregadora, pois se trata
de grupo econômico.
B) Poderá incluir a sociedade empresária controladora no polo passivo da
demanda, e esta responderá subsidiariamente com a empregadora, pois se
trata de grupo econômico.
C) Não há relação de responsabilização entre as sociedades empresárias, uma
vez que possuem personalidades jurídicas distintas, o que afasta a
caracterização de grupo econômico.
D) Não se trata de grupo econômico, porque a mera identidade de sócios não o
caracteriza; portanto, descabe a responsabilização da segunda sociedade
empresária.
109) XXXI - Enzo é professor de Matemática em uma escola particular, em que
é empregado há 8 anos. Após 2 anos de namoro e 1 ano de noivado, irá se
casar com Carla, advogada, empregada em um escritório de advocacia há 5
anos. Sobre o direito à licença pelo casamento, de acordo com a CLT, assinale
a afirmativa correta.
A) O casal poderá faltar aos seus empregos respectivos por até 3 dias úteis
para as núpcias.
B) Carla, por ser advogada, terá afastamento de 5 dias e Enzo, por ser
professor, poderá faltar por 2 dias corridos.
C) Enzo poderá faltar ao serviço por 9 dias, enquanto Carla poderá se ausentar
por 3 dias consecutivos.
D) Não há previsão específica, devendo ser acertado o período de afastamento
com o empregador, observado o limite de 10 dias.

110) XXXI - Rafaela trabalha em uma empresa de calçados. Apesar de sua
formação como estoquista, foi preterida em uma vaga para tal por ser mulher, o
que seria uma promoção e geraria aumento salarial. Um mês depois, a
empresa exigiu que todas as funcionárias do sexo feminino apresentassem
atestado médico de gravidez. Rafaela, 4 meses após esse fato, engravidou e,
após apresentação de atestado médico, teve a jornada reduzida em duas
horas, por se tratar de uma gestação delicada, o que acarretou a redução
salarial proporcional. Sete meses após o parto, Rafaela foi dispensada. Como
advogado(a) de Rafaela, de acordo com a legislação trabalhista em vigor,
assinale a opção que contém todas as violações aos direitos trabalhistas de
Rafaela.
A) Recusa, fundamentada no sexo, da promoção para a função de estoquista.
B) Recusa, fundamentada no sexo, da promoção para a função de estoquista,
exigência de atestado de gravidez e redução salarial.
C) Recusa, fundamentada no sexo, da promoção para a função de estoquista,
exigência de atestado de gravidez, redução salarial e dispensa dentro do
período de estabilidade gestante.
D) Dispensa dentro do período de estabilidade gestante.
111) XXXI - Eduardo e Carla são empregados do Supermercado Praiano Ltda.,
exercendo a função de caixa. Após 10 meses de vigência do contrato, ambos
receberam aviso prévio em setembro de 2019, para ser cumprido com trabalho.
Contudo, 17 dias após, o Supermercado resolveu reconsiderar a sua decisão e
manter Eduardo e Carla no seu quadro de empregados. Ocorre que ambos não
desejam prosseguir, porque, nesse período, distribuíram seus currículos e
conseguiram a promessa de outras colocações num concorrente do
Supermercado Praiano, com salário um pouco superior. Diante da situação
posta e dos termos da CLT, assinale a afirmativa correta.
A) Os empregados não são obrigados a aceitar a retratação, que só gera efeito
se houver consenso entre empregado e empregador.
B) Os empregados são obrigados a aceitá-la, uma vez que a retratação foi feita
pelo empregador ainda no período do aviso prévio.
C) A retratação deve ser obrigatoriamente aceita pela parte contrária se o aviso
prévio for trabalhado, e, se for indenizado, há necessidade de concordância
das partes.
D) O empregador jamais poderia ter feito isso, porque a CLT não prevê a
possibilidade de reconsideração de aviso prévio, que se torna irreversível a
partir da concessão.
112) XXXI - Renato é um empregado doméstico que atua como caseiro no sítio
de lazer do seu empregador. Contudo, a CTPS de Renato foi assinada como
sendo operador de máquinas da empresa de titularidade do seu empregador.
Renato tem receio de que, no futuro, não possa comprovar experiência na

função de empregado doméstico e, por isso, intenciona ajuizar reclamação
trabalhista para regularizar a situação. Considerando a situação narrada e o
entendimento consolidado do TST, assinale a afirmativa correta.
A) Caso comprove que, de fato, é doméstico, Renato conseguirá a retificação
na CTPS, pois as anotações nela lançadas têm presunção relativa.
B) Somente o salário poderia ser objeto de demanda judicial para se comprovar
que o empregado recebia valor superior ao anotado, sendo que a alteração na
função não é prevista, e a demanda não terá sucesso.
C) Caso Renato comprove que é doméstico, o pedido será julgado procedente,
mas a alteração será feita com modulação de efeitos, com retificação da data
da sentença em diante.
D) Renato não terá sucesso na sua reclamação trabalhista, porque a anotação
feita na carteira profissional tem presunção absoluta.
113) XII - Para que a garantia no emprego em razão da candidatura do
empregado a dirigente sindical se consolide, a CLT dispõe no Art. 543, § 5º
que: “Para os fins deste artigo, a entidade sindical comunicará por escrito à
empresa, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o dia e a hora do registro da
candidatura do seu empregado e, em igual prazo, sua eleição e posse,
fornecendo, outrossim, a este comprovante no mesmo sentido”. Gislene
registrou sua candidatura a dirigente sindical, na condição de Vice-presidente
na chapa, mas o sindicato não comunicou tal fato ao seu empregador que,
ignorando a situação, concedeu aviso prévio à empregada 10 dias depois.
Nessa hipótese, de acordo com o entendimento do TST, assinale a afirmativa
correta.
A) O empregador, a seu critério, aceitará ou não a justificativa tardia da
empregada que se candidatou a dirigente sindical e mantém seu contrato de
trabalho.
B) O empregador fica obrigado a respeitar a garantia no emprego, mesmo que
seja informado deste fato após a ruptura da interlocução social, devendo
readmiti-la.
C) O empregador tem de respeitar a garantia, ainda que seja comunicado
posteriormente da candidatura da empregada, desde que isso ocorra enquanto
o pacto laboral estiver em vigor.
D) A empresa não precisa respeitar a garantia no emprego porque o prazo
legal não foi observado, de modo que isso não a vincula. Ademais, ignorando a
garantia da empregada, a empresa não teria agido de má-fé.
114) XII - Paulo foi contratado pela empresa XPTO Ltda. para trabalhar como
vigilante com jornada de trabalho pelo sistema de escala 12 x 36 (doze horas
de trabalho por trinta e seis de descanso), estipulada em norma coletiva. Há
um ano trabalhando, dois feriados nacionais recaíram em dias de sua escala.
Diante do exposto, assinale a afirmativa correta.

A) Paulo tem direito a receber em dobro os dias de feriado trabalhados.
B) Paulo não deverá receber os dias de feriado trabalhados, pois os mesmos
foram compensados no sistema de escala.
C) Paulo deverá receber os dias trabalhados de forma simples, não se
considerando trabalho extraordinário normal em decorrência do sistema de
escala.
D) Paulo não deverá receber os dias de feriado, pois são equivalentes ao
descanso semanal remunerado.
115) XII - Godofredo ajuizou reclamação trabalhista, dizendo-se vítima de
discriminação, já que a empresa para a qual trabalhava o dispensou no mês
em que ele completou 60 anos de idade, o que acontecia rigorosamente com
todos os empregados que alcançavam esta idade. Alega que essa é uma
odiosa e inconstitucional política não escrita da empresa. Caso comprovada a
alegação de Godofredo sobre a dispensa discriminatória e à luz da Lei n.
9.029/95, é correto afirmar que
A) como portador de garantia no emprego, Godofredo deve requerer sua
reintegração, único direito que lhe é assegurado.
B) o empregado pode optar entre o retorno e a percepção em dobro do período
de afastamento.
C) uma vez que Godofredo não tem estabilidade, somente poderá pleitear
indenização.
D) a dispensa em razão da idade não pode ser considerada discriminatória
nem ilegal, já que é uma circunstância que atinge a todos.
116) XII - Calçados Mundial S.A. contratou duas empresas distintas para a
prestação de serviços de limpeza e conservação nas suas instalações. Maria é
empregada de uma das terceirizadas, exerce a função de auxiliar de limpeza e
ganha salário de R$ 1.150,00. Celso é empregado da outra terceirizada, exerce
a mesma função que Maria, trabalha no mesmo local, e ganha R$ 1.020,00
mensais. A partir do caso apresentado, assinale a afirmativa correta.
A) Celso poderá requerer o mesmo salário que Maria, pois na hipótese pode-se
falar em empregador único.
B) Impossível a equiparação salarial, mas se outro direito for violado, a
empresa tomadora dos serviços terá responsabilidade solidária.
C) Viável a equiparação desde que Maria e Celso trabalhem no mínimo dois
anos nas instalações do tomador dos serviços.
D) Não será possível a equiparação salarial entre Maria e Celso porque os
respectivos empregadores são diferentes.
117) XII - Uma grande empreiteira vence a licitação para construção de uma
hidrelétrica, mas, tendo dificuldade em arregimentar trabalhadores em razão da

distância até o canteiro de obras, resolve contratar estrangeiros em situação
irregular no país, inclusive porque eles concordaram em não ter a carteira
profissional assinada e receber valor inferior ao piso da categoria. A
contratação, na hipótese apresentada, contempla um caso de
(A) trabalho proibido.
(B) trabalho ilícito.
(C) trabalho escravo.
(D) trabalho válido.
118) XII - Eugênio é policial militar ativo e cumpre escala de 24x72 horas no
seu batalhão. Nos dias em que não está de plantão, trabalha em um
supermercado como segurança, recebendo ordens do gerente e um valor fixo
mensal, jamais se fazendo substituir na prestação do labor. Nesse caso, de
acordo com a jurisprudência consolidada do TST, assinale a afirmativa correta.
A) Por ser servidor público militar, Eugênio não poderá ter o vínculo
empregatício reconhecido, mesmo que presentes os requisitos da CLT, pois
trata-se de norma de ordem pública.
B) Caso tenha o vínculo empregatício reconhecido em juízo, isso impede que a
Administração Pública aplique qualquer punição a Eugênio, pois ele realizou
um trabalho lícito.
C) Trata-se de trabalho ilícito que, portanto, não gera vínculo empregatício e
credencia a administração a aplicar imediata punição ao servidor.
D) Eugênio poderá ser reconhecido como empregado, desde que presentes os
requisitos legais, ainda que sofra a punição disciplinar prevista no Estatuto do
Policial Militar.
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