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SIMULADO

1. MARQUE VERDADEIRO (V) OU FALSO (F) NAS ASSERTIVAS ABAIXO.

 

a) São princípios que derivam do princípio protetivo: Princípio da norma mais 
favorável; Princípio da condição mais benéfica; Princípio do in dubio pro 
misero. (_____) 
 

b) De acordo com o princípio da inalterabilidade contratual lesiva são 
requisitos para altera
ausência de prejuízo para o empregado. (_____)
 

c) A reversão do trabalhador de um cargo de confiança para o cargo efetivo é 
lícita. É permitido ao empregador suprimir a gratificação de função 
porventura paga, independentemente de quanto tempo ela tiver sido paga 
ao obreiro. (_____) 
 

d) São requisitos da relação de emprego: Pessoalidade; Subordinação jurídica; 
Não eventualidade; Onerosidade e Exclusividade. (_____)
 

e) O RURAL que foi dispensado sem justa causa e que
trabalhado tem garantido o direito de escolher entre a redução de 02 horas 
diárias da jornada de trabalho ou o não trabalho por 07 dias consecutivos. 
(_____) 
 

f) O horário noturno do URBANO é de 22:00 às 05:00, com adicional de 20% e 
hora ficta de 52’ 30’’. 
 

g) O horário noturno do RURAL da pecuária é de 20:00 às 05:00, com adicional 
de 25% e hora ficta de 52’30’’. (_____)
 

h) Não há redução da hora ficta noturna para os rurais. (_____)
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MARQUE VERDADEIRO (V) OU FALSO (F) NAS ASSERTIVAS ABAIXO.

São princípios que derivam do princípio protetivo: Princípio da norma mais 
favorável; Princípio da condição mais benéfica; Princípio do in dubio pro 

De acordo com o princípio da inalterabilidade contratual lesiva são 
requisitos para alteração contratual: o consentimento do empregador e a 
ausência de prejuízo para o empregado. (_____) 

A reversão do trabalhador de um cargo de confiança para o cargo efetivo é 
lícita. É permitido ao empregador suprimir a gratificação de função 

independentemente de quanto tempo ela tiver sido paga 
 

São requisitos da relação de emprego: Pessoalidade; Subordinação jurídica; 
Não eventualidade; Onerosidade e Exclusividade. (_____) 

O RURAL que foi dispensado sem justa causa e que tem o aviso prévio 
trabalhado tem garantido o direito de escolher entre a redução de 02 horas 
diárias da jornada de trabalho ou o não trabalho por 07 dias consecutivos. 

O horário noturno do URBANO é de 22:00 às 05:00, com adicional de 20% e 
ficta de 52’ 30’’. (_____) 

O horário noturno do RURAL da pecuária é de 20:00 às 05:00, com adicional 
hora ficta de 52’30’’. (_____) 

Não há redução da hora ficta noturna para os rurais. (_____) 
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MARQUE VERDADEIRO (V) OU FALSO (F) NAS ASSERTIVAS ABAIXO. 

São princípios que derivam do princípio protetivo: Princípio da norma mais 
favorável; Princípio da condição mais benéfica; Princípio do in dubio pro 

De acordo com o princípio da inalterabilidade contratual lesiva são 
ção contratual: o consentimento do empregador e a 

A reversão do trabalhador de um cargo de confiança para o cargo efetivo é 
lícita. É permitido ao empregador suprimir a gratificação de função 

independentemente de quanto tempo ela tiver sido paga 

São requisitos da relação de emprego: Pessoalidade; Subordinação jurídica; 

tem o aviso prévio 
trabalhado tem garantido o direito de escolher entre a redução de 02 horas 
diárias da jornada de trabalho ou o não trabalho por 07 dias consecutivos. 

O horário noturno do URBANO é de 22:00 às 05:00, com adicional de 20% e 

O horário noturno do RURAL da pecuária é de 20:00 às 05:00, com adicional 
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i) A indenização substitutiva das domésticas é paga de

percentual de 3,2%. (______)
 

j) A hora para as domésticas acompanhantes de viagem possui adicional de 
25%. (______) 
 

k) Menor de 21 anos não pode trabalhar como doméstico. (_____)
 

l) A duração máxima do contrato de trabalho temporário é de 90 
 

m) A jornada máxima do estágio é de 06 horas diárias e 30 horas semanais 
para os alunos que estiverem cursando a educação especial e nos anos 
finais do ensino fundamental. (_____)
estágio e o auxílio transport
 

n) Não é necessário observar a idade limite (24 anos) para os aprendizes 
portadores de deficiência. (______)
 

o) A mera identidade de sócios é suficiente para caracterizar a formação do 
grupo econômico. (______)
 

p) O tempo despendido pelo trabalhador desde sua residência até a efetiva 
ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por 
qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não 
será computado na j
empregador. (_____)
 

q) O trabalho em regime de tempo parcial tem duração máxima de 25 horas 
semanais, não sendo admitido o cumprimento de horas extras. (_____)
 

r) Não é necessária autorização prévia das aut
prorrogação de jornada em atividades insalubres quando o regime for o de 
12 horas de trabalho por 36 horas de descanso (12x36). (_____)
 

s) No regime de teletrabalho, o comparecimento às dependências do 
empregador para a realização d
presença do empregado no estabelecimento descaracteriza o regime de 
teletrabalho. (_____). 
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A indenização substitutiva das domésticas é paga de forma mensal no 
percentual de 3,2%. (______) 

A hora para as domésticas acompanhantes de viagem possui adicional de 

Menor de 21 anos não pode trabalhar como doméstico. (_____)

A duração máxima do contrato de trabalho temporário é de 90 

A jornada máxima do estágio é de 06 horas diárias e 30 horas semanais 
para os alunos que estiverem cursando a educação especial e nos anos 
finais do ensino fundamental. (_____). Nos estágios OBRIGATÓRIOS a bolsa
estágio e o auxílio transporte não são obrigatórios. (______) 

Não é necessário observar a idade limite (24 anos) para os aprendizes 
portadores de deficiência. (______). O FGTS do aprendiz é de 8%. (______)

A mera identidade de sócios é suficiente para caracterizar a formação do 
po econômico. (______) 

O tempo despendido pelo trabalhador desde sua residência até a efetiva 
ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por 
qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não 
será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do 
empregador. (_____) 

O trabalho em regime de tempo parcial tem duração máxima de 25 horas 
semanais, não sendo admitido o cumprimento de horas extras. (_____)

Não é necessária autorização prévia das autoridades competentes para 
prorrogação de jornada em atividades insalubres quando o regime for o de 
12 horas de trabalho por 36 horas de descanso (12x36). (_____)

No regime de teletrabalho, o comparecimento às dependências do 
empregador para a realização de atividades específicas que exijam a 
presença do empregado no estabelecimento descaracteriza o regime de 
teletrabalho. (_____).  
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forma mensal no 

A hora para as domésticas acompanhantes de viagem possui adicional de 

Menor de 21 anos não pode trabalhar como doméstico. (_____) 

A duração máxima do contrato de trabalho temporário é de 90 dias. (_____) 

A jornada máxima do estágio é de 06 horas diárias e 30 horas semanais 
para os alunos que estiverem cursando a educação especial e nos anos 

Nos estágios OBRIGATÓRIOS a bolsa-

Não é necessário observar a idade limite (24 anos) para os aprendizes 
O FGTS do aprendiz é de 8%. (______). 

A mera identidade de sócios é suficiente para caracterizar a formação do 

O tempo despendido pelo trabalhador desde sua residência até a efetiva 
ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por 
qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não 

ornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do 

O trabalho em regime de tempo parcial tem duração máxima de 25 horas 
semanais, não sendo admitido o cumprimento de horas extras. (_____) 

oridades competentes para 
prorrogação de jornada em atividades insalubres quando o regime for o de 
12 horas de trabalho por 36 horas de descanso (12x36). (_____) 

No regime de teletrabalho, o comparecimento às dependências do 
e atividades específicas que exijam a 

presença do empregado no estabelecimento descaracteriza o regime de 
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t) As férias para os trabalhadores regidos pela CLT poderão ser fracionadas 

em até 03 períodos, sendo que um deles não poderá se
corridos e os demais não poderão ser inferiores a 05 dias corridos, cada um. 
(_____). Aos menores de 18 anos e maiores de 50 anos de idade, as férias 
serão sempre concedidas de uma só vez. (_____)
férias no período de dois dias que antecede feriado ou dia de repouso 
semanal remunerado. (_____)
 

u) Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação 
de serviços, com subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância 
de períodos de presta
do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os 
aeroviários, regidos por legislação própria. (______). O empregador 
convocará o trabalhador em contrato intermitente com, pelo menos, 02 d
corridos de antecedência. (______). Recebida a convocação, o empregado terá 
o prazo de 01 dia corrido para responder o chamado. (______). A recusa da 
oferta descaracteriza a subordinação para fins de contrato de trabalho 
intermitente (______). 
 

v) No caso de sucessão de empresas, a empresa sucedida responderá 
subsidiariamente com a sucessora quando ficar comprovada fraude na 
transferência. (______).
 

w) Consideram-se gorjetas as liberalidades concedidas pelo empregador na 
forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de 
empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente 
esperado no exercício de suas atividades. (______). 
 

x) Para fins de equiparação salarial, trabalho de igual valor é aquele que é feito 
com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas 
cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja 
superior a 04 anos e a diferença de 
anos (_____).  
 

y) Não há necessidade de autorização sindical para efetivação de dispensas 
imotivadas (______).
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As férias para os trabalhadores regidos pela CLT poderão ser fracionadas 
em até 03 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias 
corridos e os demais não poderão ser inferiores a 05 dias corridos, cada um. 

Aos menores de 18 anos e maiores de 50 anos de idade, as férias 
serão sempre concedidas de uma só vez. (_____). É permitido o início das 

ríodo de dois dias que antecede feriado ou dia de repouso 
semanal remunerado. (_____). 

se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação 
de serviços, com subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância 
de períodos de prestação de serviços e de inatividade, independentemente 
do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os 
aeroviários, regidos por legislação própria. (______). O empregador 
convocará o trabalhador em contrato intermitente com, pelo menos, 02 d
corridos de antecedência. (______). Recebida a convocação, o empregado terá 
o prazo de 01 dia corrido para responder o chamado. (______). A recusa da 
oferta descaracteriza a subordinação para fins de contrato de trabalho 
intermitente (______).  

o de sucessão de empresas, a empresa sucedida responderá 
subsidiariamente com a sucessora quando ficar comprovada fraude na 
transferência. (______). 

se gorjetas as liberalidades concedidas pelo empregador na 
forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de 
empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente 
esperado no exercício de suas atividades. (______).  

Para fins de equiparação salarial, trabalho de igual valor é aquele que é feito 
com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas 
cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja 
superior a 04 anos e a diferença de tempo na função não seja superior a 02 

Não há necessidade de autorização sindical para efetivação de dispensas 
imotivadas (______). 

www.estudarparaoab.com.br 

As férias para os trabalhadores regidos pela CLT poderão ser fracionadas 
r inferior a 14 dias 

corridos e os demais não poderão ser inferiores a 05 dias corridos, cada um. 
Aos menores de 18 anos e maiores de 50 anos de idade, as férias 

É permitido o início das 
ríodo de dois dias que antecede feriado ou dia de repouso 

se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação 
de serviços, com subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância 

ção de serviços e de inatividade, independentemente 
do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os 
aeroviários, regidos por legislação própria. (______). O empregador 
convocará o trabalhador em contrato intermitente com, pelo menos, 02 dias 
corridos de antecedência. (______). Recebida a convocação, o empregado terá 
o prazo de 01 dia corrido para responder o chamado. (______). A recusa da 
oferta descaracteriza a subordinação para fins de contrato de trabalho 

o de sucessão de empresas, a empresa sucedida responderá 
subsidiariamente com a sucessora quando ficar comprovada fraude na 

se gorjetas as liberalidades concedidas pelo empregador na 
forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de 
empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente 

Para fins de equiparação salarial, trabalho de igual valor é aquele que é feito 
com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas 
cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja 

tempo na função não seja superior a 02 

Não há necessidade de autorização sindical para efetivação de dispensas 
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z) Ocorrendo o distrato o empregado poderá movimentar até 60% dos 
depósitos do FGTS de sua conta vinculada. (_
empregado a receber o seguro
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Ocorrendo o distrato o empregado poderá movimentar até 60% dos 
depósitos do FGTS de sua conta vinculada. (_____). O distrato não autoriza o 
empregado a receber o seguro-desemprego (_____).  

FIM! 

BOA PROVA! 
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Ocorrendo o distrato o empregado poderá movimentar até 60% dos 
____). O distrato não autoriza o 


