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1) O que é direito do trabalho? 

2) Toda relação de trabalho é relação de emprego? 

Justifique tendo como base os conceitos de 

empregado, empregador e trabalhador. 

3) Quem é o empregador? 

4) Quem é o empregado? 

5) Qual a diferença entre o empregado e o 

trabalhador? Todo trabalhador é empregado? O 

contrário é verdade? 

6) Quais são os requisitos que caracterizam o vínculo 

de emprego? 

7) 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. 

8) 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.  

9) Quais são as finalidades do salário mínimo 

previstos na Constituição Federal e CLT? Os 

valores atuais estabelecidos pelos poderes 

competentes atingem tais propósitos? Comente. 

10) 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. 

11) Quando o empregador fica desobrigado de custear 

o transporte a seus funcionários? 

12) 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? 

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

benefício?  

14) Richarlyson estava de férias na ocasião do 

nascimento de seu filho. Ele tem direito à licença-

paternidade? O que acontecerá no seu caso? 

15) O que é tributo? Apresente o conceito legal. 

16) Por que pagamos tributos? 

17) O que são impostos? 

18) Quem pode cobrar impostos? 

19) O que é a contribuição de melhoria? 

20) Quais são as condições ensejadoras do 

empréstimo compulsório? 

 


