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DIREITO DO TRABALHO 
 

01) (OAB FGV 2011.2) O sindicato dos em-
pregados de empresa de transporte e o 
sindicato das empresas de transporte fir-
maram convenção coletiva, na qual foi es-
tipulado aviso prévio de 60 dias por tempo 
de serviço, no caso de dispensa sem justa 
causa. Dois meses depois de esse instru-
mento normativo estar em vigor, o moto-
rista Sílvio de Albuquerque foi despedido 
imotivadamente pela Transportadora Car-
ga Pesada Ltda. Em virtude de não ter a 
CTPS assinada e de não terem sido pagas 
suas verbas rescisórias, Sílvio ajuizou a-
ção trabalhista, pleiteando o reconheci-
mento do vínculo de emprego, assim como 
o pagamento das verbas rescisórias, ob-
servando-se o aviso prévio de 60 dias, bem 
como a projeção de 2/12 nas suas férias 
proporcionais, 13º proporcional e FGTS, 
além da contagem desse período no regis-
tro do termo final do contrato em sua 
CTPS. Em contestação, a transportadora 
impugnou a pretensão de Sílvio, sob o ar-
gumento de que ele era autônomo e, ainda 
que não o fosse, o instituto do aviso pré-
vio, tal como previsto no art. 7º, XXI, da 
CRFB, é de trinta dias, inexistindo lei que o 
regulamente. Argumentou, ainda, que con-
venção coletiva não é lei em sentido formal 
e que, portanto, seria inválida a regulamen-
tação da Constituição por meio da auto-
nomia coletiva sindical.Com base na situa-
ção acima descrita, é correto afirmar que 
Sílvio 
a) não faz jus ao aviso prévio de 60 dias, uma 
vez que o art. 7º, XXI, da CRFB é norma de 
eficácia limitada, inexistindo lei que a regula-
mente. 
b) faz jus ao aviso prévio de 60 dias, uma vez 
que o art. 7º, XXI, da CRFB não é empecilho 
para a ampliação do período de 30 dias por 
meio de norma coletiva.  
c) não faz jus ao aviso prévio de 60 dias, uma 
vez que não teve a CTPS assinada. 
d) faz jus ao aviso prévio de 60 dias, uma vez 
que era trabalhador autônomo. 
 
02) (OAB FGV 2011.2) Para equiparação 
salarial, é necessário que 
a) haja identidade de funções, trabalho de 
igual valor para o mesmo empregador, na 
mesma localidade, com contemporaneidade 

na prestação dos serviços na mesma função 
e a qualquer tempo, inexistindo quadro de 
carreira organizado. 
b) haja identidade de funções, trabalho com a 
mesma produtividade e perfeição técnica, pa-
ra o mesmo empregador, na mesma região 
metropolitana, com contemporaneidade na 
prestação de serviços na mesma função e a 
qualquer tempo, e quadro de carreira homolo-
gado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 
c) haja identidade de funções, trabalho de 
igual valor para o mesmo empregador, na 
mesma região metropolitana, sendo a presta-
ção de serviços entre o empregado e o mode-
lo contemporânea na mesma função, mas 
com diferença não superior a 2 anos, inexis-
tindo quadro de carreira organizado.  
d) os empregados comparados tenham a 
mesma função, pois todo trabalho deve ser 
igualmente remunerado de acordo com o 
princípio da isonomia consagrado constitucio-
nalmente. 
 
03) (OAB FGV 2010.2) No contexto da teo-
ria das nulidades do contrato de trabalho, 
assinale a alternativa correta. 
a) Configurado o trabalho ilícito, é devido ao 
empregado somente o pagamento da contra-
prestação salarial pactuada. 
b) Os trabalhos noturno, perigoso e insalubre 
do menor de 18 (dezoito) anos de idade são 
modalidades de trabalho proibido ou irregular. 
c) O trabalho do menor de 16 (dezesseis) a-
nos de idade, que não seja aprendiz, é moda-
lidade de trabalho ilícito, não gerando qual-
quer efeito. 
d) A falta de anotação da Carteira de Trabalho 
e Previdência Social do empregado invalida o 
contrato de trabalho. 
 
04) (OAB FGV 2010.2) O empregado João 
foi contratado para trabalhar como caixa 
de um supermercado. No ato de admissão, 
foi-lhe entregue o regulamento da empre-
sa, onde constava a obrigatoriedade do 
uso do uniforme para o exercício do traba-
lho. Entretanto, cerca de cinco meses após 
a contratação, João compareceu para tra-
balhar sem o uniforme e, por isso, foi ad-
vertido. Um mês depois, o fato se repetiu e 
João foi suspenso por 3 dias. Passados 
mais 2 meses, João compareceu novamen-
te sem uniforme, tendo sido suspenso por 
30 dias. Ao retornar da suspensão foi en-
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caminhado ao departamento de pessoal, 
onde tomou ciência da sua dispensa por 
justa causa (indisciplina – art. 482, h da 
CLT). 
Diante deste caso concreto 
a) está correta a aplicação da justa causa, 
uma vez que João descumpriu reiteradamente 
as ordens genéricas do empregador contidas 
no regulamento geral. 
b) está incorreta a aplicação da justa causa, 
uma vez que João cometeu ato de insubordi-
nação e não de indisciplina. 
c) está incorreta a aplicação da justa causa, 
uma vez que João cometeu mau procedimen-
to. 
d) está incorreta a aplicação da justa causa, 
uma vez que o empregador praticou bis in 
idem, ao punir João duas vezes pelo mesmo 
fato. 
 
05) (OAB FGV 2010.2) Joana foi contratada 
para trabalhar de segunda a sábado na 
residência do Sr. Demétrius, de 70 anos, 
como sua acompanhante, recebendo salá-
rio mensal. Ao exato término do terceiro 
mês de prestação de serviços, o Sr. Demé-
trius descobre que a Sra. Joana está grá-
vida, rescindindo a prestação de serviços. 
Joana, inconformada, ajuíza ação traba-
lhista para que lhe seja reconhecida a 
condição de empregada doméstica e ga-
rantido o seu emprego mediante reconhe-
cimento da estabilidade provisória pela 
gestação. Levando-se em consideração a 
situação de Joana, assinale a alternativa 
correta. 
a) A função de acompanhante é incompatível 
com o reconhecimento de vínculo de emprego 
doméstico. 
b) Joana faz jus ao reconhecimento de víncu-
lo de emprego como empregada doméstica. 
c) Joana não fará jus à estabilidade gestacio-
nal, pois este não é um direito garantido à 
categoria dos empregados domésticos. 
d) Joana não fará jus à estabilidade gestacio-
nal, pois o contrato de três meses é automati-
camente considerado de experiência para o 
Direito do Trabalho e pode ser rescindido ao 
atingir o seu termo final. 
 
06) (OAB FGV 2010.2) Paulo, empregado 
de uma empresa siderúrgica, sofreu aci-
dente do trabalho, entrando em gozo de 
auxílio-doença acidentário, a partir do dé-

cimo sexto dia de seu afastamento. Duran-
te este período de percepção do benefício 
previdenciário, ele foi dispensado sem jus-
ta causa por seu empregador. 
Diante do exposto, assinale a alternativa 
correta. 
a) Paulo tem direito a ser reintegrado, com 
fundamento na garantia provisória de empre-
go assegurada ao empregado acidentado. 
b) Paulo tem direito a ser readmitido, com 
fundamento na garantia provisória de empre-
go assegurada ao empregado acidentado. 
c) Paulo tem direito a ser readmitido, em ra-
zão da interrupção do contrato de trabalho 
que se operou a partir do décimo sexto dia de 
afastamento. 
d) Paulo tem direito a ser reintegrado, em ra-
zão da suspensão do contrato de trabalho que 
se operou a partir do décimo sexto dia de a-
fastamento. 
 
07) (OAB FGV 2010.3) Paulo possuía uma 
casa de campo, situada em região rural da 
cidade de Muzambinho – MG, onde costu-
mava passar todos os finais de semana e 
as férias com a sua família. Contratou 
Francisco para cuidar de algumas cabeças 
de gado destinadas à venda de carne e de 
leite ao mercado local. Francisco trabalha-
va com pessoalidade e subordinação, de 
segunda a sábado, das 11h às 21h, rece-
bendo um salário mínimo mensal. Dispen-
sado sem justa causa, ajuizou reclamação 
trabalhista em face de Paulo, postulando o 
pagamento de horas extraordinárias, de 
adicional noturno e dos respectivos refle-
xos nas verbas decorrentes da execução e 
da ruptura do contrato de trabalho. Aduziu, 
ainda, que não era observada pelo empre-
gador a redução da hora noturna. Diante 
dessa situação hipotética e considerando 
que as verbas postuladas não foram efeti-
vamente pagas pelo empregador, assinale 
a alternativa correta.  
a) Francisco tem direito ao pagamento de ho-
ras extraordinárias e de adicional noturno, não 
lhe assistindo o direito à redução da hora no-
turna. 
b) Francisco tem direito ao pagamento de ho-
ras extraordinárias, mas não lhe assiste o di-
reito ao pagamento de adicional noturno, já 
que não houve prestação de serviços entre as 
22h de um dia e as 5h do dia seguinte.  
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c) Francisco não tem direito ao pagamento de 
horas extraordinárias e de adicional noturno, 
por se tratar de empregado doméstico.  
d) A redução da hora noturna deveria ter sido 
observada pelo empregador. 
 
08) (OAB FGV 2011.1) Foi celebrada con-
venção coletiva que fixa jornada em sete 
horas diárias. Posteriormente, na mesma 
vigência dessa convenção, foi celebrado 
acordo coletivo prevendo redução da refe-
rida jornada em 30 minutos. Assim, os em-
pregados das empresas que subscrevem o 
acordo coletivo e a convenção coletiva 
deverão trabalhar, por dia, 
a) 8 horas, pois a CRFB prevê jornada de 8 
horas por dia e 44 horas semanais, não po-
dendo ser derrogada por norma hierarquica-
mente inferior. 
b) 7 horas e 30 minutos, porque o acordo co-
letivo, por ser mais específico, prevalece so-
bre a convenção coletiva, sendo aplicada a 
redução de 30 minutos sobre a jornada de 8 
horas por dia prevista na CRFB. 
c) 7 horas, pois as condições estabelecidas 
na convenção coletiva, por serem mais a-
brangentes, prevalecem sobre as estipuladas 
no acordo coletivo. 
d) 6 horas e 30 minutos, pela aplicação do 
princípio da prevalência da norma mais favo-
rável ao trabalhador. 
 
09) (OAB FGV 2011.1) João da Silva ajui-
zou reclamação trabalhista em face da em-
presa Alfa Empreendimentos Ltda., ale-
gando ter sido dispensado sem justa cau-
sa. Postulou a condenação da reclamada 
no pagamento de aviso prévio, décimo ter-
ceiro salário, férias proporcionais acresci-
das do terço constitucional e indenização 
compensatória de 40% (quarenta por cen-
to) sobre os depósitos do FGTS, bem co-
mo na obrigação de fornecimento das gui-
as para levantamento dos depósitos do 
FGTS e obtenção do benefício do seguro-
desemprego. Na peça de defesa, a empre-
sa afirma que o reclamante foi dispensado 
motivadamente, por desídia no desempe-
nho de suas funções (artigo 482, alínea 
“e”, da CLT), e que, por essa razão, não 
efetuou o pagamento das verbas postula-
das e não forneceu as guias para a movi-
mentação dos depósitos do FGTS e per-
cepção do seguro-desemprego. 

Considerando que, após a instrução pro-
cessual, o juiz se convenceu da configura-
ção de culpa recíproca, assinale a alterna-
tiva correta. 
a) A culpa recíproca é modalidade de resilição 
unilateral do contrato de trabalho. 
b) O reclamante tem direito a 50% do valor do 
aviso prévio, do décimo terceiro salário e das 
férias proporcionais. 
c) O reclamante não poderá movimentar a 
conta vinculada do FGTS. 
d) O reclamante não tem direito ao paga-
mento de indenização compensatória sobre 
os depósitos do FGTS. 
 
10) (OAB FGV 2011.1) Assinale a alternati-
va correta em relação ao Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço – FGTS. 
a) Durante a prestação do serviço militar obri-
gatório pelo empregado, ainda que se trate de 
período de suspensão do contrato de traba-
lho, é devido o depósito em sua conta vincu-
lada do FGTS. 
b) Na hipótese de falecimento do empregado, 
o saldo de sua conta vinculada do FGTS deve 
ser pago ao representante legal do espólio, a 
fim de que proceda à partilha entre todos os 
sucessores do trabalhador falecido. 
c) Não é devido o pagamento de indenização 
compensatória sobre os depósitos do FGTS 
quando o contrato de trabalho se extingue por 
força maior reconhecida pela Justiça do Tra-
balho.  
d) A prescrição da pretensão relativa às par-
celas remuneratórias não alcança o respecti-
vo recolhimento da contribuição para o FGTS, 
posto ser trintenária a prescrição para a co-
brança deste último. 
 
11) (OAB FGV 2011.1) Paulo, empregado 
da empresa Alegria Ltda., trabalha para a 
empresa Boa Sorte Ltda., em decorrência 
de contrato de prestação de serviços cele-
brado entre as respectivas empresas. As 
atribuições por ele exercidas inserem-se 
na atividade-meio da tomadora, a qual efe-
tua o controle de sua jornada de trabalho e 
dirige a prestação pessoal dos serviços, 
emitindo ordens diretas ao trabalhador no 
desempenho de suas tarefas. Diante dessa 
situação hipotética, assinale a alternativa 
correta. 
a) A terceirização é ilícita, acarretando a nuli-
dade do vínculo de emprego com a empresa 
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prestadora e o reconhecimento do vínculo de 
emprego diretamente com a empresa tomado-
ra. 
b) A terceirização é ilícita, acarretando a res-
ponsabilidade subsidiária da empresa toma-
dora pelas obrigações trabalhistas inadimpli-
das pela empresa prestadora. 
c) A terceirização é lícita, acarretando a res-
ponsabilidade subsidiária da empresa toma-
dora pelas obrigações trabalhistas inadimpli-
das pela empresa prestadora. 
d) A terceirização é lícita, não acarretando a 
responsabilidade subsidiária da empresa to-
madora pelas obrigações trabalhistas inadim-
plidas pela empresa prestadora. 
 
12) (OAB FGV 2011.1) Com relação ao con-
trato de aprendizagem, assinale a alterna-
tiva correta. 
a) É um contrato especial de trabalho que 
pode ser ajustado de forma expressa ou táci-
ta. 
b) É um contrato por prazo determinado cuja 
duração jamais poderá ser superior a dois 
anos. 
c) Salvo condição mais favorável, ao menor 
aprendiz deve ser assegurado o salário míni-
mo hora. 
d) A duração do trabalho do aprendiz não po-
de exceder de quatro horas diárias, sendo 
vedada a prorrogação e a compensação de 
jornada. 
 
13) (OAB FGV 2011.1) José Antônio de 
Souza, integrante da categoria profissional 
dos eletricitários, é empregado de uma 
empresa do setor elétrico, expondo-se, de 
forma intermitente, a condições de risco 
acentuado. Diante dessa situação hipotéti-
ca, e considerando que não há norma cole-
tiva disciplinando as condições de traba-
lho, assinale a alternativa correta. 
a) José Antônio não tem direito ao pagamento 
de adicional de periculosidade, em razão da 
intermitência da exposição às condições de 
risco. 
b) José Antônio tem direito ao pagamento de 
adicional de periculosidade de 30% (trinta por 
cento) sobre o seu salário básico. 
c) José Antônio tem direito ao pagamento de 
adicional de periculosidade de 30% (trinta por 
cento) sobre a totalidade das parcelas salari-
ais. 

d) José Antônio tem direito ao pagamento de 
adicional de periculosidade de forma propor-
cional ao tempo de exposição ao risco. 
 
14) (OAB CESPE 2009.3) Assinale a opção 
correta em relação à Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA). 
a) O mandato do membro da CIPA é de dois 
anos, sendo admitida uma reeleição. 
b) Tanto os representantes do empregador 
quanto os dos empregados serão eleitos por 
escrutínio secreto. 
c) A estabilidade no emprego é garantida ao 
eleito para o cargo de direção da CIPA, desde 
o registro de sua candidatura até um ano a-
pós o final do mandato.  
d) Para que o empregado possa integrar a 
CIPA, é necessário que ele seja sindicalizado. 
 
15) Analise as afirmações abaixo, relativas 
às consequências do Acidente de Traba-
lho. 
I. O acidente de trabalho que redunda na 
necessidade de afastamento do emprega-
do por período superior a 15 dias, por 
constituir mera interrupção do contrato, 
redunda na responsabilidade do emprega-
dor em pagar os salários por todo o perío-
do do tratamento.  
II. O segurado que sofreu acidente de tra-
balho tem garantida, pelo prazo mínimo de 
doze meses, a manutenção de seu contra-
to de trabalho, após a cessação do auxílio-
doença acidentário, independentemente de 
percepção de auxílio-acidente. 
III. Não são devidos os depósitos do FGTS, 
no caso de trabalhador afastado do traba-
lho por acidente de trabalho, com gozo de 
benefício previdenciário. 
Assinale a alternativa certa. 
a) Somente a proposição I está correta. 
b) Somente a proposição II está correta. 
c) As proposições I e III estão corretas. 
d) As proposições I, II e III estão corretas.  
 
16) Com respeito ao trabalho do menor, é 
correta a seguinte afirmação: 
a) a homologação da rescisão contratual com 
o pagamento das verbas rescisórias devidas 
exige a presença dos responsáveis e acom-
panhamento de um membro do Ministério Pú-
blico do Trabalho, sob pena de nulidade. 
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b) não pode firmar quaisquer recibos de pa-
gamentos, sequer dos próprios salários, sem 
a assistência dos responsáveis legais. 
c) é lícito ao menor firmar individualmente 
recibo de pagamento de seu salário.  
d)  a homologação da rescisão contratual, 
com o pagamento das verbas rescisórias de-
vidas, exige a presença dos responsáveis e, 
ainda assim, somente terá validade se efetu-
ada perante a Justiça do Trabalho. 
 
17) Com relação ao trabalho do menor é 
correto afirmar: 
a) não há previsão legal para o responsável 
legal do menor, unilateralmente, pleitear a 
extinção do contrato de trabalho; 
b) o juiz de menores poderá autorizar o traba-
lho do menor em empresas circenses, em 
funções de acrobacia, saltimbanco, ginasta e 
outras semelhantes; mas não poderá autori-
zá-lo em boates, cassinos e cabarés; 
c) o menor de 18 anos não pode trabalhar em 
mais de um estabelecimento; 
d) excepcionalmente, por motivo de força 
maior, a duração diária do trabalho do menor 
poderá ser prorrogada até 12 horas, desde 
que seu trabalho seja imprescindível ao fun-
cionamento da empresa.  
 
18) O prazo legal para a instauração de 
inquérito para apuração de falta grave de 
empregado estável é de 
a) 15 dias a contar da suspensão do empre-
gado. 
b) 30 dias a contar da falta grave cometida. 
c) 48 horas a contar da falta grave cometida. 
d) 30 dias a contar da suspensão do empre-
gado. 
 
19) (OAB CESPE 2009.2) Assinale a opção 
correta acerca da estabilidade provisória 
da empregada gestante. 
a) Há direito da empregada gestante à estabi-
lidade provisória na hipótese de admissão 
mediante contrato de experiência, visto que a 
extinção da relação de emprego, em face do 
término do prazo, constitui dispensa arbitrária 
ou sem justa causa.  
b) Não se prevê garantia de emprego à em-
pregada doméstica gestante desde a confir-
mação da gravidez até cinco meses após o 
parto. Sim, hã previsão, art. 10, II alínea “b” 
do ADCT. 

c) A garantia de emprego à gestante só auto-
riza a reintegração se esta se der durante o 
período de estabilidade; do contrário, a garan-
tia restringe-se aos salários e demais direitos 
correspondentes ao período de estabilidade.  
d) O desconhecimento, pelo empregador, do 
estado gravídico da empregada afasta o direi-
to ao pagamento da indenização decorrente 
da estabilidade. 
 
20) (OAB CESPE 2009.1) A respeito das 
Comissões de Conciliação Prévia, assinale 
a opção correta. 
a) O termo de conciliação é considerado título 
executivo judicial.  
b) É vedada a dispensa dos representantes 
dos empregados membros das comissões em 
apreço até um ano após o final do mandato, 
salvo se cometerem falta grave.  
c) É obrigatória a instituição de tais comissões 
pelas empresas e sindicatos.  
d) As referidas comissões não interferem no 
curso do prazo prescricional. 
 
21) (OAB CESPE 2008.2) Aníbal foi eleito 
membro do conselho fiscal do sindicato 
representativo de sua categoria profissio-
nal em 20 de maio de 2008. No dia 20 de 
agosto de 2008, Aníbal foi demitido sem 
justa causa da empresa onde trabalhava. 
Segundo orientação do TST, nessa situa-
ção hipotética, a demissão de Aníbal 
a) foi arbitrária, pois não houve nenhuma justi-
ficativa prévia ou inquérito capaz de provar 
justa causa para a demissão. 
b) foi regular, pois membro de conselho fiscal 
de sindicato não tem direito à estabilidade 
provisória porquanto não representa ou atua 
na defesa de direitos da categoria respectiva, 
agindo somente na fiscalização da gestão 
financeira do sindicato. 
c) foi irregular, pois Aníbal gozava de estabili-
dade provisória desde sua eleição ao cargo 
de conselheiro fiscal do sindicato. 
d) somente seria regular se houvesse a extin-
ção da empresa. 
 
22) (OAB FGV 2010.3) Com relação às es-
tabilidades e às garantias provisórias de 
emprego, é correto afirmar que 
a) o servidor público celetista da administra-
ção direta, autárquica ou fundacional não é 
beneficiário da estabilidade prevista na Cons-
tituição da República de 1988, que se restrin-
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ge ao ocupante de cargo de provimento efeti-
vo em virtude de concurso público. 
b) a empregada gestante tem direito à estabi-
lidade provisória na hipótese de admissão 
mediante contrato de experiência, uma vez 
que se visa à proteção do instituto da mater-
nidade. 
c) os membros do Conselho Curador do 
FGTS representantes dos trabalhadores, efe-
tivos e suplentes, têm direito à estabilidade no 
emprego, da nomeação até um ano após o 
término do mandato de representação, so-
mente podendo ser dispensados por motivo 
de falta grave, regularmente comprovada por 
processo sindical. 
d) o registro da candidatura do empregado a 
cargo de dirigente sindical durante o período 
de aviso prévio não obsta a estabilidade sin-
dical, porque ainda vigente o contrato de tra-
balho. 
 
23) (OAB FGV 2010.2) Tício, gerente de o-
perações da empresa Metalúrgica Comer-
cial, foi eleito dirigente sindical do Sindica-
to dos Metalúrgicos. Seis meses depois, 
juntamente com Mévio, empregado repre-
sentante da CIPA (Comissão Interna para 
Prevenção de Acidentes) da empresa por 
parte dos empregados, arquitetaram um 
plano para descobrir determinado segredo 
industrial do seu empregador e repassá-lo 
ao concorrente mediante pagamento de 
numerário considerável. Contudo, o plano 
foi descoberto antes da venda, e a empre-
sa, agora, pretende dispensar ambos por 
falta grave. 
Você foi contratado como consultor jurídi-
co para indicar a forma de fazê-lo. O que 
deve ser feito? 
a) Ajuizamento de inquérito para apuração de 
falta grave em face de Tício e Mévio, no prazo 
decadencial de 30 dias, caso tenha havido 
suspensão deles para apuração dos fatos. 
b) Simples dispensa por falta grave para am-
bo os empregados, pois o inquérito para apu-
ração de falta grave serve apenas para a dis-
pensa do empregado estável decenal. 
c) Ajuizamento de inquérito para apuração de 
fal a grave em face de Tício, no prazo deca-
dencial de 30 dias, caso tenha havido sus-
pensão dele para apuração dos fatos; e sim-
ples dispensa por justa causa em relação a 
Mévio, independentemente de inquérito. 

d) Ajuizamento de inquérito para apuração de 
fal a grave em face de Tício, no prazo deca-
dencial de 30 dias, contados do conluio entre 
os empregados; e simples dispensa por justa 
causa em relação a Mévio, independentemen-
te de inquérito. 
 
24) Consideradas as afirmações abaixo, 
marque a resposta correta: 
I - Constituem fontes formais do direito do 
trabalho: os costumes, as convenções e acor-
dos coletivos do trabalho (fontes heterôno-
mas), a Constituição, as leis, os regulamentos 
normativos, tratados e convenções interna-
cionais ratificados e as sentenças normativas 
(fontes autônomas). 
II - No direito do trabalho, a hierarquia das 
normas difere do direito comum, e a pirâmide 
normativa é construída de modo plástico e 
variável, alçando ao seu vértice não necessa-
riamente a norma de “status” mais elevado, 
mas, sim, aquela que mais se aproxime do 
caráter teleológico do ramo juslaborista. Tem 
pertinência o princípio da norma mais favorá-
vel ao empregado, em caso de conflito. 
III - Hermenêutica jurídica e interpretação não 
se confundem: a primeira apreende e fixa os 
critérios que devem reger a interpretação - 
que os absorve e concretiza à dinâmica inter-
pretativa. 
a) I está errada. 
b) II e III estão erradas. 
c) II está errada. 
d) III está errada. 
e) Todas estão corretas. 
 
25) Consideradas as afirmações abaixo, 
marque a resposta correta: 
I - Consideradas as características do contra-
to de emprego, pode-se dizer que ele é um 
pacto de direito privado, sinalagmático, con-
sensual, “intuitu personae” quanto ao empre-
gado, de trato sucessivo e de atividade, one-
roso e dotado de alteridade. 
II - Na morfologia do contrato de emprego, 
destacam-se os seguintes elementos essen-
ciais capacidade das partes, licitude do obje-
to, forma regular ou não proibida e higidez de 
manifestação da vontade. De acordo com a 
jurisprudência dominante do Tribunal Superior 
do Trabalho, o contrato de trabalho cujo obje-
to sejam os serviços de jogo do bicho é ilícito, 
e, conseqüentemente, nulo. 
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III - A condição e o termo constituem elemen-
tos naturais do contrato de emprego.  
IV - Segundo a teoria trabalhista das nulida-
des, a decretação da nulidade do contrato de 
emprego não retroage (efeitos “ex nunc”). As-
sim, por exemplo, no caso de contrato cele-
brado por menor de até dezesseis anos de 
idade, não aprendiz, a nulidade será reconhe-
cida para afastar o menor do trabalho, mas a 
ele são ressalvados todos os direitos traba-
lhistas. Nos casos, porém, em que, ao lado da 
tutela do trabalho é também tutelado o inte-
resse público, a exemplo da previsão de nuli-
dade do contrato celebrado com a Adminis-
tração Pública sem cumprimento da exigência 
do concurso público, aquela teoria tem aplica-
ção restrita, conforme jurisprudência sumula-
da do Tribunal Superior do Trabalho, que con-
fere ao trabalhador somente o direito ao pa-
gamento da contraprestação pactuada, em 
relação ao número de horas trabalhadas, res-
peitado o salário-mínimo-hora (efeitos “ex 
tunc”), e os respectivos depósitos do FGTS - 
estes por norma legal.  
V - A nulidade do contrato de emprego pode 
ser total ou parcial. A total decorre de defeito 
grave em elemento essencial do contrato, e 
contamina todo o pacto. A parcial resulta de 
defeito em elemento não essencial pertinente 
a uma ou mais de suas cláusulas, a exemplo 
do critério ajustado para pagamento do salá-
rio, e somente o item contaminado é que sofre 
os efeitos da nulidade.  
 
a) Todas as afirmações estão corretas. 
b) Somente III está incorreta. 
c) I, II e III estão corretas. 
d) III, IV e V estão erradas. 
e) Todas as afirmações estão erradas. 
 
26) É correto afirmar, que a cada período 
de 12 (doze) meses de vigência do contra-
to de trabalho, o empregado terá direito a 
férias, na seguinte proporção:  
a) 40 (quarenta) dias corridos, quando não 
houver faltado ao serviço mais de 5 (cinco) 
vezes; 
b) 30 (trinta) dias corridos, quando houver tido 
de 6 (seis) a 14 (quatorze) faltas; 
c) 20 (vinte) dias corridos, quando houver tido 
de 15 (quinze) a 23 (vinte e três) faltas; 
d) 12 (doze) dias corridos, quando houver tido 
de 24 (vinte e quatro) a 32 (trinta e duas) fal-
tas.  

 
27) A prestação de serviço durante a mes-
ma jornada de trabalho, a diferentes em-
presas do mesmo grupo econômico,  
a) caracteriza a coexistência de mais de um 
contrato de trabalho, salvo ajuste em contrá-
rio. 
b) não caracteriza a coexistência de mais de 
um contrato de trabalho, salvo ajuste em con-
trário. 
c) não é possível, por conta da necessidade 
de exclusividade para configuração de contra-
to de trabalho. 
d) depende de prévia autorização da autori-
dade competente. 
 
28) Examine as proposições abaixo e mar-
que a alternativa correta: 
I- o instrumento de rescisão ou recibo de qui-
tação, qualquer que seja a causa ou forma de 
dissolução do contrato, deve ter especificada 
a natureza de cada parcela paga ao empre-
gado e discriminado o seu valor, sendo válida 
a quitação, apenas, relativamente às mesmas 
parcelas; 
II- para fins trabalhistas, incontinência de con-
duta consiste na conduta culposa do empre-
gado que atinja a moral, sob o ponto de vista 
sexual, prejudicando o ambiente de trabalho 
ou suas obrigações contratuais, enquanto o 
mau procedimento trata-se de conduta culpo-
sa do empregado que atinja a moral, sob o 
ponto de vista geral, excluído o sexual, preju-
dicando o ambiente de trabalho ou suas obri-
gações contratuais;  
III- segundo o entendimento sumulado pelo 
colendo Tribunal Superior do Trabalho, quan-
do reconhecida a culpa recíproca na rescisão 
do contrato de trabalho, o empregado tem 
direito a 50% (cinqüenta por cento) do valor 
do aviso prévio, do décimo terceiro salário e 
das férias proporcionais; 
IV- segundo o entendimento sumulado pelo 
colendo Tribunal Superior do Trabalho, pre-
sume-se o abandono de emprego se o traba-
lhador não retornar ao serviço no prazo de 30 
(trinta) dias após a cessação do benefício 
previdenciário nem justificar o motivo de não o 
fazer; 
a) está correto apenas o item I; 
b) estão corretos apenas os itens I e II; 
c) estão corretos apenas os itens I, II, e III; 
d) estão corretos apenas os itens I, II e IV; 
e) todos os itens estão corretos. 
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29) Analise as proposições abaixo, con-
forme sejam verdadeiras (V) ou falsas (F) e 
assinale a opção correta. 
(  ) A Consolidação das Leis do Trabalho con-
sagra o princípio da inalterabilidade contratual 
lesiva, estabelecendo que não será lícita a 
alteração das condições de trabalho, ainda 
que por mútuo consentimento, quando dessa 
modificação resultar, direta ou indiretamente, 
prejuízo ao trabalhador. Não compõe, todavia, 
o espectro da alteração contratual lesiva a 
determinação de retorno do trabalhador ao 
cargo efetivo, deixando, assim, de ocupar 
função de confiança. A jurisprudência pacifi-
cada do Tribunal Superior do Trabalho, toda-
via, pautada no princípio da estabilidade eco-
nômica, veda a supressão da gratificação de 
função percebida pelo empregado por dez ou 
mais anos, quando o empregador, sem justo 
motivo, reverte o trabalhador ao cargo efetivo.  
(  ) O princípio da inalterabilidade unilateral do 
contrato de trabalho sofre mitigação quando o 
objeto dessa modificação guarda identidade 
com o local da prestação de serviços. A trans-
ferência do empregado será válida, quando se 
tratar de ocupante de cargo de confiança ou 
de relação contratual em que a possibilidade 
de transferência seja condição implícita ou 
explícita. Não havendo, porém, demonstração 
da real necessidade de trabalho, a transferên-
cia do emprego, mesmo nas duas situações 
mencionadas, será ilícita.  
(  ) A modificação do local da prestação de 
serviços, que não importar necessariamente a 
mudança de domicílio do empregado, não se 
insere na regra geral de vedação da transfe-
rência. Em tal hipótese, à luz da jurisprudên-
cia unificada do TST, não está o empregador 
obrigado a suprir acréscimos de despesa do 
empregado com transporte, por ter sido trans-
ferido para local mais distante da sua residência. 
(  ) As transferências provisórias são permiti-
das por lei e o empregador terá como ônus o 
pagamento de um adicional de 25% dos salá-
rios, parcela que não integrará o salário, po-
dendo ser suprimida quando cessada a trans-
ferência.  
 
a) V - V - F - V 
b) F - V - V - F 
c) F - F - V - F 
d) F - F - F - V 
e) V - F - F – V 

 
30) Sobre princípios do Direito do Traba-
lho: 
I. O art. 468 da CLT, que restringe a possibili-
dade de alteração nas condições de trabalho 
pactuadas pelas partes, de forma expressa ou 
tácita, observa o princípio da condição mais 
benéfica. 
II. A sucessão de empregadores, regulada 
pelos artigos 10 e 448 da CLT, em sua defini-
ção clássica, tem como suporte o princípio da 
continuidade da relação de emprego, o mes-
mo se podendo dizer da regra jurisprudencial 
que confere ao empregador o ônus da prova 
do despedimento do empregado. 
III. Havendo dúvida fundada quanto ao alcan-
ce da norma trabalhista a ser aplicada ao ca-
so concreto, bem como em relação à prova 
produzida no processo, deverá o julgador, na 
condição de intérprete, decidir em favor do 
empregado, invocando o princípio do in dubio 
pro operario.  
IV. A regra legal que transfere a apenas uma 
das partes (empregador) do contrato de traba-
lho os riscos da atividade econômica consa-
gra o princípio da alteridade, peculiar ao Direi-
to do Trabalho e que corresponde a qualidade 
que é do outro.  
a) Há apenas uma proposição verdadeira. 
b) Há apenas duas proposições verdadeiras. 
c) Há apenas três proposições verdadeiras. 
d) Todas as proposições são verdadeiras. 
e) Todas as proposições são falsas. 
31) Se o empregado com jornada normal 
de trabalho das 8:00 às 17:00 horas, com 
intervalo de 1:00 hora, entre 12:00 e 13:00 
horas, em determinado dia prestar servi-
ços das 8:00 às 16:00 horas, sem intervalo, 
a) não será devida hora extra e não estará 
configurada infração administrativa. 
b) será devida hora extra, mas não estará 
configurada infração administrativa.  
c) será devida hora extra e estará configurada 
infração administrativa.  
d) não será devida hora extra, mas estará 
configurada infração administrativa. 
 
32) No conjunto das normas reguladoras 
do trabalho rural encontramos algumas 
disposições que não se aplicam ao traba-
lho urbano. Entre elas podemos citar: 
a) Proibição do trabalho noturno aos menores 
de dezoito anos. 
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b) Adicional noturno de, pelo menos, 25% 
sobre a remuneração da hora diurna. 
c) Proibição do trabalho insalubre aos meno-
res de dezoito anos. 
d) Prescrição do direito de ação unicamente 
após 2 anos da cessação do contrato de tra-
balho. 
 
33) Pedro foi eleito para exercer o cargo de 
diretor da sociedade anônima da qual já 
era empregado havia 12 anos. Segundo o 
estatuto da sociedade anônima, o mandato 
de diretor era de 2 anos. Segundo orienta-
ção do TST, nessa situação hipotética, du-
rante o período em que Pedro estiver exer-
cendo o cargo de diretor, seu contrato de 
trabalho ficará 
a) rescindido. 
b) interrompido. 
c) suspenso.  
d) prorrogado. 
 
34) No contrato de trabalho, escrito, há 
cláusula que permite ao empregador trans-
ferir o empregado para outros locais. As-
sinale a opção correta: 
a) é devido, em qualquer hipótese, o adicional 
de transferência; 
b) ao empregador é lícita a transferência, pos-
to que o empregado desde a admissão já co-
nhecia esta condição, mas deverá comprovar 
a efetiva necessidade;  
c) a cláusula não é válida, em qualquer hipó-
tese, porque viola texto literal de lei, sendo 
nula qualquer modificação do local de traba-
lho do empregado; 
d) feita a transferência, o empregado tem di-
reito ao adicional de transferência, somente 
se não comprovada a real necessidade da 
transferência; 
e) as transferências são válidas somente para 
os empregados que exerçam cargos de confi-
ança, assim, se este não for o caso do em-
pregado, nula a transferência, independente 
de ser necessária ou não. 
 
35) A denominada aposentadoria por inva-
lidez é, em relação ao contrato de trabalho, 
causa de 
a) suspensão. Art. 475 da CLT. 
b) interrupção. 
c) prorrogação. 
d) rescisão 
 

36)(OAB FGV 2012) Com relação ao contra-
to de emprego, assinale a alternativa corre-
ta. 
a) Quando da contratação por prazo determi-
nado, somente é possível nova contratação 
entre as mesmas partes num prazo nunca 
inferior a três meses. 
b) São as formas autorizadas por lei para a 
celebração de qualquer contrato de trabalho 
por prazo determinado: transitoriedade do 
serviço do empregado, transitoriedade da ati-
vidade do empregador e quantidade extraor-
dinária de serviço que justifique essa modali-
dade de contratação. 
c) Em nenhuma hipótese o contrato por prazo 
determinado poderá suceder, dentro de seis 
meses, a outro contrato por prazo determina-
do. 
d) O contrato de emprego por prazo indeter-
minado é aquele em que as partes, ao cele-
brá-lo, não estipulam a sua duração nem pre-
fixam o seu termo extintivo, podendo versar 
sobre qualquer obrigação de prestar qualquer 
tipo de serviço, manual ou intelectual. 
 
37) (OAB FGV 2012) Consideram-se aci-
dentes do trabalho 
a) os acidentes típicos, a doença profissio-
nal, a doença do trabalho e as hipóteses defi-
nidas em lei a ele equiparadas. 
b) a doença degenerativa, a inerente a gru-
po etário e a doença endêmica. 
c) para fins de responsabilidade civil do em-
pregador, somente os acidentes típicos e a 
doença profissional. 
d) apenas os acidentes típicos, a doença 
ocupacional e os acidentes in itinere. 
 
38) (OAB FGV 2012) Marcos Paiva ficou 
afastado do seu trabalho, em gozo de be-
nefício previdenciário, em razão de enfer-
midade não relacionada ao exercício de 
suas atribuições funcionais, pelo prazo de 
7 (sete) meses. Diante dessa situação hi-
potética, é correto afirmar que 
a) Marcos tem direito ao recolhimento dos 
depósitos do FGTS durante esse período de 
afastamento do trabalho. 
b) esse tempo de afastamento previdenciário 
deve ser considerado no cômputo do período 
aquisitivo das férias. 
c) durante esse afastamento previdenciário o 
contrato de trabalho esteve interrompido. 
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d) Marcos deve retornar ao trabalho no prazo 
de 30 (trinta) dias, contados a partir da cessa-
ção do benefício previdenciário, sob pena de 
se presumir o abandono de emprego caso 
não justifique o motivo do não retorno. 
 
39) (OAB FGV 2012) A respeito das altera-
ções no contrato de trabalho, assinale a 
alternativa correta. 
a) Nos contratos individuais de trabalho, só é 
lícita a alteração com a interveniência do sin-
dicato da categoria dos empregados, nos ter-
mos da CRFB, que autoriza a flexibilização, 
desde que por acordo ou convenção coletiva. 
b) Desde que por mútuo consentimento, as 
alterações dos contratos serão lícitas, pois se 
prestigia a livre manifestação de vontade das 
partes. 
c) Nos contratos individuais de trabalho, a 
alteração só será lícita se de comum acordo 
entre as partes e desde que não resultem 
qualquer tipo de prejuízo ao empregado. 
d) A alteração do turno diurno de trabalho pa-
ra o noturno será lícita, mediante a concor-
dância do empregado, pois é mais benéfica a 
ele, já que a hora noturna é menor que a diur-
na e há pagamento de adicional de 20%. 
 
40) (OAB FGV 2012) No direito brasileiro, a 
redução do salário é 
a) impossível. 
b) possível, em caso de acordo entre empre-
gado e empregador, desde que tenha por fi-
nalidade evitar a dispensa do empregado sem 
justa causa. 
c) possível mediante autorização da Superin-
tendência Regional do Trabalho e Emprego. 
d) possível mediante convenção ou acordo 
coletivo de trabalho. 
 
41) (OAB FGV 2012) Determinada empresa 
encontra-se instalada em local de difícil 
acesso, não servida por transporte público 
regular. Em razão disso, fornece condução 
para o deslocamento dos seus emprega-
dos, da residência ao trabalho e vice-
versa, mas cobra deles 50% do valor do 
custo do transporte. Na hipótese, é correto 
afirmar que 
a) o tempo de deslocamento será considerado 
hora in itinere. 
b) o tempo de deslocamento não será consi-
derado hora in itinere porque é custeado pelo 
empregado, ainda que parcialmente. 

c) o empregado tem direito ao recebimento do 
vale-transporte. 
d) metade do tempo de deslocamento será 
considerada hora in itinere porque é a propor-
ção da gratuidade do transporte oferecido. 
 
42) OAB FGV 2012) A empresa X pagou em 
10/6/2011 as parcelas do rompimento do 
contrato do empregado Tício, após dação 
de aviso prévio, datado de 30/5/2011, de 
cujo cumprimento o trabalhador foi dis-
pensado. À época da dispensa, o trabalha-
dor, que tinha 11 (onze) anos de tempo de 
serviço, recebia salário de R$ 700,00 men-
sais, com forma de pagamento semanal. 
Com base no exposto, é correto afirmar 
que o empregado 
a) não faz jus a uma indenização no valor do 
salário, porque o empregador teria até o dia 
seguinte ao prazo de 30 (trinta) dias do aviso 
prévio do qual foi dispensado para fazer o 
pagamento das verbas resilitórias. 
b) faz jus a uma indenização no valor do salá-
rio, por ter superado o prazo de 10 (dez) dias 
previsto em lei para o pagamento. 
c) faz jus a uma indenização no valor do salá-
rio, por ter superado o prazo de 8 (oito) dias 
para o pagamento de quem recebe por sema-
na. 
d) faz jus a aviso prévio em dobro, porque 
contava com mais de 10 (dez) anos de tempo 
de serviço à época da dispensa e a uma in-
denização no valor do salário, porque supera-
do o prazo para o pagamento das parcelas 
decorrentes do rompimento do contrato. 
 
43) (OAB FGV 2012) Uma empresa que a-
tua no ramo gráfico, com jornada de traba-
lho de 8 horas diárias, pretende reduzir o 
intervalo para refeição de seus emprega-
dos para 30 minutos diários. De acordo 
com a Lei e o entendimento do TST, a pre-
tensão 
a) não poderá ser atendida porque a norma é 
de ordem pública, tratando da higiene, salu-
bridade e conforto, não passível de negocia-
ção. 
b) poderá ser efetivada, mas dependerá da 
realização de acordo ou convenção coletiva 
nesse sentido. 
c) poderá ser efetivada se autorizada pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego, que verifi-
cará se o local tem refeitório adequado e se o 
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empregador não exige realização de horas 
extras. 
d) poderá ser efetivada se houver autorização 
judicial. 
 
44) (OAB FGV 2012) Com relação às nor-
mas de duração do trabalho, assinale a 
alternativa correta. 
a) A concessão de intervalos para repouso e 
alimentação durante a jornada de seis horas 
descaracteriza o regime de turno ininterrupto 
de revezamento. 
b) Considera-se de “prontidão” o empregado 
que permanecer em sua própria casa, aguar-
dando a qualquer momento o chamado para o 
serviço, com escala de, no máximo, vinte e 
quatro horas, sendo contadas as respectivas 
horas à razão de 1/3 (um terço) do salário 
normal. 
c) A compensação de jornada de trabalho 
pode ser ajustada por acordo individual escri-
to, acordo coletivo ou convenção coletiva. 
d) A mera insuficiência de transporte público 
regular enseja o pagamento de horas in itine-
re. 
 
 
 

GABARITO:  
1. B; 2. C; 3. B; 4. D; 5. B; 6. D; 7. A; 8. D; 9. 
B; 10. A; 11. A; 12. C; 13. C; 14. C; 15. B; 
16. C; 17. D; 18. D; 19. C; 20. B; 21. B; 22. 
C; 23. C; 24. A; 25. B; 26. D; 27. B; 28. E; 
29. A; 30. C; 31. C; 32. B; 33. C; 34. B; 35. 
A; 36. D; 37. A; 38. D; 39. C; 40. D; 41. A; 
42. B; 43. C; 44. C.  
 


