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47. Na nova modalidade de rescisão do contrato de trabalho, introduzida pela 
Lei n.13.467/2017, havendo extinção por acordo entre empregado e 
empregador, serão devidas as seguintes verbas rescisórias: 

(A) metade do aviso prévio, se indenizado e metade da indenização sobre o 
saldo do FGTS e as demais verbas trabalhistas em sua integralidade, podendo 
sacar 80% do valor dos depósitos do FGTS, não podendo ingressar no Programa 
de Seguro-Desemprego. 

(B) metade do aviso prévio, se indenizado e metade das férias vencidas + 1/3, 
se tiver, com a integralidade da indenização sobre o saldo do FGTS e das demais 
verbas trabalhistas, podendo sacar 80% do valor dos depósitos do FGTS, além 
de poder ingressar no Programa de Seguro-Desemprego. 

(C) metade do aviso prévio, se indenizado e metade da indenização sobre o 
saldo do FGTS e as demais verbas trabalhistas em sua integralidade, podendo 
sacar 80% do valor dos depósitos do FGTS, além de poder ingressar no 
Programa de Seguro-Desemprego. 

(D) metade da indenização sobre o saldo do FGTS e as demais verbas 
trabalhistas em sua integralidade, podendo sacar 100% do valor dos depósitos 
do FGTS, não podendo ingressar no Programa de Seguro-Desemprego, e sem 
percepção de aviso prévio. 

(E) metade do aviso prévio, se indenizado e metade das férias vencidas + 1/3, 
se tiver, com a integralidade da indenização sobre o saldo do FGTS e das demais 
verbas trabalhistas, podendo sacar 100% do valor dos depósitos do FGTS, não 
podendo ingressar no Programa de Seguro-Desemprego. 

GABARITO: A 

Comentários:  

Art. 484-A.  O Contrato de Trabalho poderá ser extinto por 
acordo entre empregado e empregador, caso em que serão 
devidas as seguintes verbas trabalhistas:   
I - por metade:  
a) o aviso prévio, se indenizado; e  
b) a indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia do tempo 
de serviço, prevista no § 1º do art. 18 da Lei no 8.036, de 11 de 
maio de 1990;   
II - na integralidade, as demais verbas trabalhistas.  
§ 1º A extinção do contrato prevista no caput deste artigo permite 
a movimentação da conta vinculada do trabalhador no Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço na forma do inciso I-A do art. 20 
da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, limitada até 80% (oitenta 
por cento) do valor dos depósitos.   
§ 2º A extinção do contrato por acordo prevista no caput deste 
artigo não autoriza o ingresso no Programa de Seguro-
Desemprego.  

 



 
 
 
 

48. Antonio é empregado da Empresa X e, em determinado mês, recebeu diárias 

para viagem no importe de 70% do seu salário. De acordo com a CLT, alterada 

pela Lei n.  13.467/2017, 

(A) as diárias para viagem sempre integram a remuneração do empregado, 

servindo de base de incidência de encargos trabalhistas e previdenciários. 

(B) tendo em vista que ultrapassou 50% do salário, a regra é que metade do 

valor recebido terá natureza salarial, logo 35%, no caso. 

(C) somente o que ultrapassar 50% do salário terá natureza salarial, logo, 20%, 

no caso. 

(D) tendo em vista que ultrapassou 50% do salário, a integralidade da diária para 

viagem terá natureza salarial. 

(E) as diárias para viagem, ainda que habituais não integram a remuneração do 

empregado, não constituindo base de incidência de qualquer encargo trabalhista 

e previdenciário. 

Gabarito: E 

Comentários:  

 

Artigo 457 da CLT: 

§ 2º As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de 

ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu 

pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e 

abonos não integram a remuneração do empregado, não 

se incorporam ao Contrato de Trabalho e não constituem 

base de incidência de qualquer encargo trabalhista e 

previdenciário. 

 

49. Ana, tem 17 anos de idade; Teresa, tem 53 anos e Solange, está com 35 

anos de idade. Trabalham na Empresa S como Ajudantes de Produção, 

cumprindo o horário de trabalho de 2ª à 5ª feiras, das 7 h às 17 h e, às 6a feiras, 

das 7 h às 16 h, com uma hora de intervalo para refeição. Tendo em vista que 

todas têm direito a férias vencidas, de acordo com a CLT, alterada pela Lei no 

13.467/2017, é INCORRETO afirmar que 

(A) a empregada que contar com dez faltas injustificadas em seu período 

aquisitivo de férias, terá direito a férias na proporção de vinte e quatro dias 

corridos. 



(B) somente Solange tem direito ao fracionamento das férias em 3 períodos, 

sendo obrigatório que Ana e Teresa usufruam suas férias de uma só vez. 

(C) todas podem fracionar suas férias em três períodos, desde que um dos 

períodos não seja inferior a quatorze dias corridos e os demais não poderão ser 

inferiores a cinco dias corridos, cada um. 

(D) é facultada a todas a conversão de 1/3 do período de férias em abono 

pecuniário, no valor da remuneração que seria devida nos dias correspondentes, 

acrescido do terço constitucional. 

(E) o pagamento das férias, de cada período, bem como do abono pecuniário 

será efetuado até dois dias antes do início do respectivo período. 

 

Gabarito: B 

A) Correta:  

Artigo 130, inciso II, da CLT: 

Art. 130 - Após cada período de 12 (doze) meses de 
vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito 
a férias, na seguinte proporção:   
II - 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido de 
6 (seis) a 14 (quatorze) faltas; 
 
 

B) Incorreta; 
C) Correta; 
D) Correta; 
E) Correta; 

 
 

50. Conforme nova redação dada à CLT, por força da Lei no 
 13.467/2017, considere: 
I. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência 
sobre a lei quando dispuserem sobre remuneração por produtividade, 
incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado, e remuneração por 
desempenho individual. 
II. Se for pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, a 
convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho deverão prever a 
proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo de 
vigência do instrumento coletivo. 
III. Constitui objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de 
trabalho a supressão ou a redução do valor nominal do décimo terceiro 
salário. 
IV. Os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de pagamento 
dos seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados, as 
contribuições devidas ao sindicato, quando por este notificados. 
 Está correto o que consta em 



(A) I, II e IV, apenas. 
(B) II, III e IV, apenas. 
(C) I, II e III, apenas. 
(D) I, II, III e IV. 
(E) I, III e IV, apenas. 

 

 

Gabarito: Letra D 

CLT: 

Art. 611-A.  A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho 

têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem 

sobre:  

I - pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites 

constitucionais;  

II - banco de horas anual;   

III - intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta 

minutos para jornadas superiores a seis horas;   

IV - adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE), de que trata 

a Lei no 13.189, de 19 de novembro de 2015;  

V - plano de cargos, salários e funções compatíveis com a 

condição pessoal do empregado, bem como identificação dos 

cargos que se enquadram como funções de confiança;  

VI - regulamento empresarial; 

 VII - representante dos trabalhadores no local de trabalho;  

VIII - teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho intermitente;   

IX - remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas 

percebidas pelo empregado, e remuneração por desempenho 

individual;   

X - modalidade de registro de jornada de trabalho;   

XI - troca do dia de feriado;  

XII - enquadramento do grau de Insalubridade;  

XIII - prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem 

licença prévia das autoridades competentes do Ministério do 

Trabalho;   

XIV - prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente 

concedidos em programas de incentivo;   

XV - participação nos lucros ou resultados da empresa.  

§ 1º  No exame da convenção coletiva ou do acordo coletivo de 

trabalho, a Justiça do Trabalho observará o disposto no § 3º do 

art. 8º desta Consolidação.   

§ 2º  A inexistência de expressa indicação de contrapartidas 

recíprocas em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho 

não ensejará sua nulidade por não caracterizar um vício do 

negócio jurídico.   

 



§ 3º  Se for pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, 

a convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho deverão 

prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada 

durante o prazo de vigência do instrumento coletivo.  

§ 4º  Na hipótese de procedência de ação anulatória de cláusula 

de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, quando 

houver a cláusula compensatória, esta deverá ser igualmente 

anulada, sem repetição do indébito.   

§ 5º  Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de 

acordo coletivo de trabalho deverão participar, como 

litisconsortes necessários, em ação individual ou coletiva, que 

tenha como objeto a anulação de cláusulas desses 

instrumentos. 

Art. 611-B.  Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou 

de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou 

a redução dos seguintes direitos:   

I - normas de identificação profissional, inclusive as anotações 

na Carteira de Trabalho e Previdência Social;   

II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;   

III - valor dos depósitos mensais e da indenização rescisória do 

Fundo de Garantia do tempo de serviço (FGTS);   

IV - salário mínimo;   

V - valor nominal do décimo terceiro salário;  

VI - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;  

VII - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua 

retenção dolosa;   

VIII - salário-família;   

IX - repouso semanal remunerado;  

X - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, 

em 50% (cinquenta por cento) à do normal;  

XI - número de dias de Férias devidas ao empregado;  

XII - gozo de Férias anuais remuneradas com, pelo menos, um 

terço a mais do que o salário normal;   

XIII - licença-maternidade com a duração mínima de cento e 

vinte dias;  

XIV - licença-paternidade nos termos fixados em lei;  

XV - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante 

incentivos específicos, nos termos da lei;  

XVI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no 

mínimo de trinta dias, nos termos da lei;  

XVII - normas de saúde, higiene e segurança do trabalho 

previstas em lei ou em normas regulamentadoras do Ministério 

do Trabalho;   

XVIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, 

insalubres ou perigosas;   

XIX - aposentadoria;   

 



XX - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do 

empregador;   

XXI - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de 

trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os 

trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a 

extinção do Contrato de Trabalho;   

XXII - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e 

critérios de admissão do trabalhador com deficiência;  

XXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 

menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de 

dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

quatorze anos;  

XXIV - medidas de proteção legal de crianças e adolescentes;   

XXV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo 

empregatício permanente e o trabalhador avulso;   

XXVI - liberdade de associação profissional ou sindical do 

trabalhador, inclusive o direito de não sofrer, sem sua expressa 

e prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial 

estabelecidos em convenção coletiva ou acordo coletivo de 

trabalho;  

XXVII - direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir 

sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que 

devam por meio dele defender;   

XXVIII - definição legal sobre os serviços ou atividades 

essenciais e disposições legais sobre o atendimento das 

necessidades inadiáveis da comunidade em caso de greve;  

XXIX - tributos e outros créditos de terceiros;   

XXX - as disposições previstas nos arts. 373-A, 390, 392, 392-

A, 394, 394-A, 395, 396 e 400 desta Consolidação.  

Parágrafo único.  Regras sobre duração do trabalho e intervalos 

não são consideradas como normas de saúde, higiene e 

segurança do trabalho para os fins do disposto neste artigo.” 

 

 

 

51. José foi dispensado sem justa causa, após 11 meses de serviço. Passou 
a cumprir o aviso prévio trabalhando, optando pela redução de duas horas 
diárias do seu horário normal de trabalho. Entretanto, neste período, 
registrou sua candidatura para eleição a cargo de dirigente sindical. De 
acordo com a legislação e o entendimento sumulado do TST, neste caso a 
empregadora de José deverá 

(A) manter a dispensa, tendo em vista que o registro da candidatura do 
empregado a cargo de dirigente sindical somente lhe assegura a 
estabilidade se fosse feita na modalidade do aviso prévio trabalhado com 
opção de manter a jornada normal de trabalho, podendo faltar ao serviço, 
sem prejuízo do salário, por sete dias corridos. 



(B) cancelar a dispensa e aguardar a eleição, pois o registro da candidatura 
do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período do aviso 
prévio trabalhado com a redução de duas horas diárias de seu horário de 
trabalho lhe assegura a estabilidade. 

(C) manter a dispensa, tendo em vista que o registro da candidatura do 
empregado a cargo de dirigente sindical durante o período do aviso prévio 
não lhe assegura a estabilidade. 

(D) manter a dispensa, tendo em vista que o registro da candidatura do 
empregado a cargo de dirigente sindical somente lhe assegura a 
estabilidade se fosse feita na modalidade do aviso prévio indenizado. 

(E) cancelar a dispensa e aguardar a eleição, pois o registro da candidatura 
do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período do aviso 
prévio trabalhado se equipara às regras dos contratos de trabalho por prazo 
determinado, assegurando-lhe a estabilidade. 

 Gabarito: C 

Súmula nº 369 do TST 
 DIRIGENTE SINDICAL. ESTABILIDADE PROVISÓRIA  
V - O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente 
sindical durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado, 
não lhe assegura a estabilidade, visto que inaplicável a regra do 
§ 3º do art. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

 

52. No tocante à prescrição, considere: 

I. Quanto aos depósitos do FGTS, para os casos em que o prazo prescricional 

já estava em curso em 13/11/2014, aplica-se o prazo prescricional que se 

consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a 

partir de 13/11/2014. 

II. Quanto a créditos resultantes das relações de trabalho, a interrupção da 

prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista, 

mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem 

resolução do mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos 

idênticos. 

III. Respeitado o biênio subsequente à cessação contratual, a prescrição da 

ação trabalhista concerne às pretensões imediatamente anteriores a cinco 

anos, contados da data da extinção do contrato de trabalho. 

 Tendo em vista a CLT, alterada pela Lei n. 13.467/2017, e o entendimento 

sumulado do TST, está correto o que consta em 

(A) III, apenas. 

(B) I, II e III. 

(C) I e II, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, apenas. 



 

 

Gabarito: C 

CLT: 

Art. 11.  A pretensão quanto a créditos resultantes das 

relações de trabalho prescreve em cinco anos para os 

trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos 

após a extinção do Contrato de Trabalho.  

§ 3º  A interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo 

ajuizamento de reclamação trabalhista, mesmo que em 

juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem 

resolução do mérito, produzindo efeitos apenas em 

relação aos pedidos idênticos. 

Súmula nº 362 do TST 

FGTS. PRESCRIÇÃO  (nova redação) - Res. 198/2015, 

republicada em razão de erro material – DEJT divulgado 

em 12, 15 e 16.06.2015 

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a 

partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito 

de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição 

para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o 

término do contrato; 

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava 

em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional 

que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-

709212/DF). 

CF: 

Art. 7º:  

 XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações 

de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os 

trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos 

após a extinção do contrato de trabalho; 

 

 

53. Nas empresas com mais de duzentos empregados, é assegurada a 

eleição de uma comissão para representá-los, com a finalidade de promover-

lhes o entendimento direto com os empregadores. De acordo com as 

alterações da CLT, introduzidas pela Lei no 13.467/2017, são atribuições da 

referida comissão de empregados, EXCETO 

(A) representar os empregados perante a administração da empresa. 



(B) acompanhar o cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias e das 

convenções e acordos coletivos de trabalho. 

(C) promover o diálogo e o entendimento no ambiente de trabalho com o fim 

de prevenir conflitos. 

(D) encaminhar reivindicações específicas dos empregados de seu âmbito de 

representação. 

(E) solicitar a comprovação da empresa dos recolhimentos fiscais, 

previdenciários e depósitos do FGTS. 

Gabarito: letra E  

CLT:  

Art. 510-B.  A comissão de representantes dos empregados terá as 
seguintes atribuições:  
I - representar os empregados perante a administração da empresa;  
II - aprimorar o relacionamento entre a empresa e seus empregados com 
base nos princípios da boa-fé e do respeito mútuo;   
III - promover o diálogo e o entendimento no ambiente de trabalho com o fim 
de prevenir conflitos;   
IV - buscar soluções para os conflitos decorrentes da relação de trabalho, 
de forma rápida e eficaz, visando à efetiva aplicação das Normas Legais e 
contratuais;  
V - assegurar tratamento justo e imparcial aos empregados, impedindo 
qualquer forma de discriminação por motivo de sexo, idade, religião, opinião 
política ou atuação sindical;   
VI - encaminhar reivindicações específicas dos empregados de seu âmbito 
de representação;   
VII - acompanhar o cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias e das 
convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho. 
 

54. De acordo com a nova redação dada à CLT, por força da Lei no 

13.467/2017, para a caracterização de grupo econômico e, 

consequentemente, sua responsabilidade solidária pelas obrigações 

decorrentes da relação de emprego, deve ser considerado, dentre outros 

requisitos, a 

(A) existência de personalidade jurídicas próprias e, as empresas estiverem 

sob a direção, controle ou administração de outra empresa do grupo. 

(B) mera identidade de sócios. 

(C) demonstração do interesse independente do grupo. 

(D) efetiva comunhão de interesses, desde que não ligados a meramente 

financeiro. 

(E) atuação autônoma das empresas integrantes do grupo. 

 

Gabarito: A 

CLT:  



Art. 2º 

§ 2º  Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada 

uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a 

direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, 

mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo 

econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações 

decorrentes da relação de emprego.  

§ 3º Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de 

sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a 

demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de 

interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. 

 

Fernanda Rocha 

Mestranda em Direito das Relações Sociais do trabalho pelo Centro 
Universitário UDF. Pós-graduada em Direito do Trabalho, Direito 
Processual do Trabalho, Direito Civil e Direito Processual Civil, Pós-
Graduanda em Direito Previdenciário. Advogada. Professora.  

 

Gran Cursos Online 

 

http://www.grancursosonline.com.br/

