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1ª Bateria de Exercícios   

1) Qual a razão do Estado intervir na relação de trabalho entre empregado e 

empregador? 

2) Quais são os primeiros relatos históricos de proteção ao trabalhador no âmbito 

internacional? 

3) O que é direito do trabalho? 

4) O que são os princípios do direito do trabalho? 

5) O que se entende pelo princípio da proteção? 

6) O que se entende pelo princípio da irrenunciabilidade dos direitos? 

7) O que se entende pelo princípio da primazia da realidade? 

8) O que se entende pelo princípio da continuidade da relação de emprego? 

9) Toda relação de trabalho é relação de emprego? Justifique tendo como base 

os conceitos de empregado, empregador e trabalhador. 

10) Quem é o empregador? 

11) Quem é o empregado? 

12) Qual a diferença entre o empregado e o trabalhador? Todo trabalhador é 

empregado? O contrário é verdade? 

13) Quais são os requisitos que caracterizam o vínculo de emprego? 

14) Um dos direitos do trabalhador é a carteira assinada. Quem deve possuí-la? A 

quem cabe a responsabilidade de efetuar os registros? 

15) Qual o significado da sigla CTPS?  

16) Considerando o momento da admissão indique qual é o lapso temporal 

máximo indicado na CLT para efetuar os registros admissionais da CTPS? 

17) A CLT estabelece os maiores salários a serem pagos aos empregados. 

Comente a afirmativa e, de acordo com o estudado em sala, indique a previsão 

da lei sobre o assunto. 

18) Joselito ficou sabendo através de colegas na fábrica em que trabalha da 

existência de um tal direito chamado descanso semanal remunerado. Sabendo 

que é um dos tutelados do Professor Thiago, procurou você para tirar suas 

dúvidas. Explique com detalhes o direito supramencionado.  

19) Quais são as finalidades do salário mínimo previstos na Constituição Federal e 

CLT? Os valores atuais estabelecidos pelos poderes competentes atingem tais 

propósitos? Comente. 

20) Responda as questões abaixo sobre as férias: 
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a. Quando o empregado passa a ter direito às férias? 

b.  Qual sua finalidade? 

c.  Qual é seu prazo de duração? Pode ser dividido em períodos? 

Quantos? 

d. Existe algum acréscimo financeiro em decorrência das férias? 

e. Estagiário tem férias? As condições são idênticas a do empregado 

normal? Quais são os períodos recomendados na lei? 

f. Quem cabe determinar o período de férias? Se faz necessário uma 

comunicação prévia ao funcionário? Em caso positivo, de quanto 

tempo? 

21) O empregado possui algum direito que tenha por objetivo facilitar o custeio de 

sua locomoção até o local de trabalho? Qual é ele? Quais são suas 

particularidades. Comente. 

22) Quando o empregador fica desobrigado de custear o transporte a seus 

funcionários? 

23) Quanto à licença-maternidade: 

a. Qual sua finalidade? 

b. Qual o prazo para concessão do benefício? 

c. Quais são as condições para sua concessão? 

d. Qual é o prazo da licença? 

e. Há alguma proposta legislativa buscando alterar tal dispositivo? Se 

existe qual seria essa alteração? 

 

24) O que é a licença-paternidade? Qual é o prazo do benefício?  

25) Richarlyson estava de férias na ocasião do nascimento de seu filho. Ele tem 

direito à licença-paternidade? O que acontecerá no seu caso? 

26) O que é o FGTS? Sempre existiu? Quem foi seu antecessor? 

27) Qual a finalidade do FGTS? Quanto o empregador deve recolher? 

28) É possível o empregado trabalhar além de sua jornada de trabalho? Esse 

período é remunerado? Como a CLT refere-se a esse direito do trabalhador? 

29) Qual é o período máximo que o trabalhador pode estender suas atividades 

profissionais diárias? 

a.  Aos trabalhadores menores de idade aplica-se tal dispositivo? 

b. E aos bancários? 
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c. E nas atividades consideradas perigosas ou insalubres? 

30) O que é o acordo de compensação? Qual é o prazo para compensar essas 

horas? 

31) O que é o aviso prévio? A quem cabe realizá-lo? Qual sua finalidade? 

32) Quais são as modalidades do aviso prévio? 

33) Quais são os efeitos do aviso prévio concedido: 

a. Pelo Empregado 

b. Pelo Empregador? 

34) Comente sobre o 13º salário. Qual sua finalidade? Em quantas parcelas esse 

valor pode ser dividido? 

35) Comente sobre o seguro-desemprego. 

36) Responda acerca da insalubridade: 

a. O que se entende por insalubridade? 

b. Qual o critério para se considerar um ambiente insalubre ou não? 

c. É possível falar de insalubridade no ambiente rural? Comente. 

d. Menor pode desempenhar atividades em ambientes insalubres? A 

previsão legal está aonde? 

e. É necessário contato constante para o recebimento do adicional? 

f. Qual o papel da empresa na redução da exposição dos trabalhadores 

aos referidos agentes nocivos? 

g. Como se calcula o adicional? 

37) Responda acerca da periculosidade: 

a. O que se entende por periculosidade? 

b. Menor pode desempenhar atividades em ambientes insalubres? 

c. É possível cumular periculosidade com a insalubridade? 

38) Como se calcula o adicional? 

39) O que é a ética? 

40) Porque afirma-se que todos os membros de uma sociedade devem observar a 

ética? 

41) O que é a ética profissional? 

42) Qual a importância do profissional técnico em informática observar condutas 

éticas? 
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43) Elenque duas organizações ou categorias profissionais cuja sociedade as 

reconhece por não adotar comportamentos éticos. Indique as ações adotadas 

por esses que eventualmente revelem a falta de ética. 

44) Qual o prejuízo causado à sociedade em razão do desrespeito da ética? 

45) Aponte três situações que revelem a falta de ética empresarial. 

46) Quais são as razões pelas quais as empresas passam a se preocupar com a 

questão ética? 

47) O homem consegue viver só? Qual foi o caminho por ele encontrado para 

suprir suas necessidades? Cite exemplos. 

48) Quais eram os objetivos de uma organização no passado? E na atualidade? 

Comente-os. 

49) O que é a responsabilidade social? 

50) Descreva a evolução histórica da responsabilidade social. 

51) Apresente cinco finalidades da responsabilidade social. 

52) Qual a diferença da responsabilidade social e filantropia? 


