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DIREITO DO TRABALHO1 

 

 

Introdução ao Direito do Trabalho: conceito, características, divisão, 
natureza, funções, autonomia, formação histórica, modelos 
jurídicos, flexibilização e desregulação (prof. Luiz Fabre) 

 

Início: 

Término: 

Acertos: _____/28 
 

DIREITO DO TRABALHO: CONCEITO, CARACTERÍSTICAS, DIVISÃO, 
NATUREZA, FUNÇÕES e AUTONOMIA 

 

1. Leia e assinale a alternativa incorreta: 

 

A) Trabalho deriva da palavra tripalium, que segundo a doutrina majoritária designa 
um instrumento de tortura composto por três paus, associando-se, portanto, trabalho 
a sofrimento.  

B) O trabalho seria uma maldição eterna a acompanhar os homens desde a expulsão 
de Adão e Eva do Paraíso. Em Gênesis 3:17, Deus sentencia Adão: "Porque ouviste 
a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer, 
maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento 

 
1 Muito zelo foi dedicado a este trabalho; prestigie os autores. Esta obra é protegida. Sua circulação não 
autorizada caracteriza crime de violação de direito autoral, previsto no art. 184 do Código Penal. 
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todos os dias de tua vida. (...) Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que 
voltes à terra de que foste tirado; porque és pó, e pó te hás de tornar”. 

C) Outra conotação menos conhecida para tripalium é a designação de um antigo 
instrumento agrícola. Sob essa perspectiva, o trabalho é uma ferramenta de 
transformação da natureza, de aproximação do homem a Deus; portanto, fator de 
felicidade pessoal. Presenciamos tal concepção na doutrina beneditina do ora et 
labora, ou na doutrina calvinista da predestinação e confirmação. 

D) Para a escola mercantilista de economia, o trabalho é a fonte de riqueza das 
nações. 

E) Segundo Franklin Delano Roosevelt, o trabalho consiste na espinha moral de uma 
nação, donde o papel estatal, durante o chamado new deal, de fomentar ocupação 
dos cidadãos através de obras públicas. 

 

 

2. A respeito das concepções para Direito do Trabalho, leia e assinale a 
alternativa correta: 

I. Em se tratando de conceito de Direito do Trabalho, a posição objetivista defende o 
campo de aplicação da disciplina como sendo o das normas do trabalho; já a posição 
subjetivista, com caráter finalista, preocupa-se com a melhoria da condição social do 
trabalhador. 

II. Para a concepção subjetivista de Direito do Trabalho, este se trata do direito 
especial de um determinado grupo de pessoas, determinando-se pelo círculo de 
pessoas que fazem parte do mesmo. 

III. Para a concepção objetivista de Direito do Trabalho, este se trata do conjunto de 
normas, princípios e instituições que ordenam a prestação do trabalho subordinado 
ou a este equivalente, bem como as relações e os riscos que dela se originam. 

IV. Para a concepção mista de Direito do Trabalho, este corresponde ao complexo de 
princípios, regras e institutos jurídicos que regulam, no tocante às pessoas e matérias 
envolvidas, a relação empregatícia de trabalho, além de outras relações 
normativamente especificadas. 

 

A) Todas as alternativas são verdadeiras; 

B) Todas as alternativas são falsas; 

C) Apenas I e IV são falsas; 

D) Apenas III é verdadeira; 

E) Apenas II é falsa. 
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3. Assinale a alternativa incorreta: 

A) No direito do trabalho predomina o caráter cogente de suas normas heterônomas. 

B) O direito do trabalho é ramo do direito público. 

C) O direito do trabalho é ramo jurídico autônomo, pois reúne ao menos quatro 
características que a doutrina aponta como condicionantes ao status da autonomia: i. 
existência, em seu interior, de um campo temático vasto e específico; ii. a elaboração 
de teorias próprias; iii. a existência de metodologia própria de construção e 
reprodução da estrutura e dinâmica e dinâmica; iv. a existência de perspectivas e 
questionamentos específicos e próprios. 

D) Segundo a concepção unitária do Direito do Trabalho, este reúne institutos de 
origem diversa (elementos de direito público, de direito privado, de direito social) sem 
perder coerência e diretriz uniformes. 

 

E) Segundo a doutrina, em sentido amplo, a área jurídica trabalhista pode ser dividida 
em: direito material do trabalho e direito público do trabalho. O direito material do 
trabalho compreende dois segmentos: o direito individual do trabalho e o direito 
coletivo do trabalho, enquanto o direito público do trabalho abrange: direito processual 
do trabalho; direito administrativo do trabalho e direito previdenciário e acidentário do 
trabalho. É controvertida a inclusão do direito penal do trabalho como segmento do 
direito público do trabalho. 

 

4. Marque a correta correspondência entre a função do direito do trabalho e 
a sua descrição: 

1. Função tutelar (A) Sufocar o movimento operário e a autonomia privada 

coletiva pela força opressora do Estado.   

2. Função econômica (B) Realizar valores econômicos, de modo que toda e 

qualquer vantagem atribuída ao trabalhador deve ser 

meticulosamente precedida de um suporte econômico, 

sem o qual nada lhe poderá ser atribuído. 

3. Função social (C) Harmonizar interesses do capital e do trabalho, com a 

adoção de medidas nem sempre protecionistas ou 

tutelares. 
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4. Função 

conservadora 

(D) Proteger o trabalhador diante do poder econômico, 

evitando que este o absorva.  

5. Função 

coordenadora 

 

(E) Realizar o valor absoluto e universal da dignidade 

humana. 

A) 1-A; 2-B; 3-C; 4-D; 5-E. 

B) 1-B, 2-C, 3-A, 4-B, 5-E. 

C) 1-C; 2-B; 3-E; 4-D; 5-A. 

D) 1-D, 2-B, 3-E, 4-A, 5-C. 

E) 1-E; 2-A; 3-B; 4-C; 5-D 

 

FORMAÇÃO HISTÓRICA INTERNACIONAL DO DIREITO DO TRABALHO NO 
MUNDO 

 

5. Assinale a alternativa incorreta: 

A) O trabalho escravo surge entre 9.000 e 6.000 aC, época da Revolução Agrícola, a 
possibilitar a sedentarização do homem. Até então, o prisioneiro de guerra era apenas 
uma boca a mais para alimentar, sendo morto ou liberto. Com a sedentarização, 
passa a ser uma mão de obra útil à agricultura. 

B) A palavra escravo (latim: slavus; grego-bizantino: sklábos; inglês: slave) deriva de 
slavus, designação genérica dos povos da Europa Central e Oriental (russos, 
ucranianos, bielo-russos, sérvios, búlgaros, morávios, etc) sobrepujados pelos 
Germanos durante o século IX e cuja vida era mantida com a condição de se tornarem 
propriedade de seu conquistador. Daí que o elemento nuclear da expressão 
escravidão é, etimologicamente, a coisificação, a circunstância de alguém sobre o 
qual são exercidos total ou parcialmente os atributos do direito de propriedade, sendo 
circunstancial ao conceito a prestação de serviços compulsórios. 

C) A prestação de serviços compulsórios é elemento nuclear da noção de servo, 
conceito surgido no século X durante o modelo econômico conhecido como sistema 
de senhoria, em que o servo prestava labor compulsório na gleba de seu senhor como 
condição para que pudesse habitá-la, sem poder, livremente, deixar tal condição. 
Atrelado à terra, tal qual a sorte do acessório que segue a do principal, o tomador de 
serviços do servo se alterava conforme se modificasse o domínio do feudo. 
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D) Em matéria de tutela contra o trabalho escravo, os direitos fundamentais 
encontram-se mais avançados que os direitos humanos. 

E) O instrumental brasileiro contemporâneo de combate ao trabalho escravo passou 
por uma grande profusão após a condenação do Brasil no célebre caso José Pereira 
pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, sediada em San José da Costa Rica. 

 

6. Em matéria de história internacional do Direito do Trabalho, leia as 
alternativas abaixo e assinale as corretas: 

I. O Direito do Trabalho surgiu da contestação do liberalismo e da necessidade de 
organização de um corpo de normas sociais que assegurassem mínimos contratuais 
decorrentes da transformação da sociedade no final do século XIX e início do século 
XX. 

II. Pode-se afirmar que a Revolução Francesa influiu, decisiva e diretamente, na 
formação e no conteúdo do Direito do Trabalho, especialmente após a Lei Chapelier, 
com os valores da liberdade e igualdade reverenciados pela Filosofia Revolucionária. 

III. O Direito do Trabalho possui gênese no Peel´s Act, de 1802, a pontuar, na 
cronologia de fases históricas, a fase das manifestações incipientes ou esparsas. 

IV. A fase da sistematização e consolidação do Direito do Trabalho é marcada, entre 
outros acontecimentos, pela edição, pelo papa Leão XIII, da Encíclica divinis 
redeptoris, em que se inaugura a doutrina social ou questão social da Igreja Católica, 
conclamando à harmonização entre capital e trabalho. 

V. Na formação histórica do Direito do Trabalho, a fase do intervencionismo, surgida 
próxima ao fim da Segunda Guerra Mundial, teve alguns fatos marcantes, como a 
criação da Organização Internacional do Trabalho, o Constitucionalismo Social, a 
Declaração Universal dos Direitos do Homem. 

 

A) Todas são verdadeiras; 

B) Apenas a I é verdadeira; 

C) Apenas a II é falsa; 

D) A III é verdadeira; 

E) Todas são falsas. 
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7. Associe o período histórico aos respectivos marcos: 

 

1) Fase 

embrionária ou 

das manifestações 

incipientes ou 

esparsas 

(A) Publicação do Manifesto Comunista, Primavera dos 

Povos, descriminalização do assiociacionismo sindical na 

Alemanha, regulação do direito de livre associação sindical na 

Dinamarca, lei da livre associação sindical na Inglaterra, 

França, Espanha, Portugal, Itália; legislação securitária de 

Otto Von Bismarck, Conferência de Berlim; Encíclica Rerum 

Novarum 

2) Fase da 

Sistematização e 

Consolidação 

(B) Constituição Mexicana, Revolução Russa, Constituição de 

Weimar, criação da OIT pelo Tratado de Versailles, fordismo-

taylorismo, Estado de Bem-Estar Social (Welfare State) 

3) Fase da 

institucionalização, 

oficialização ou 

intervencionismo 

(C) Crise do lucro, crise do petróleo, revolução tecnológica, 

revolução dos meios de comunicação, sobrepujamento do 

fordismo-taylorismo por modelos de acumulação flexível 

(toyotismo, volvismo), neoliberalismo (Margaret Thatcher, 

Ronald Reagan, Helmut Kohl), Consenso de Washington. 

4) Crise e 

transição do direito 

do trabalho 

(D) Peel´s Act ou Lei de Peel; ludismo; cartismo 

 

A) 1-A; 2-B; 3-C; 4-D. 

B) 1-B; 2-C; 3-D; 4-A. 

C) 1-C; 2-D; 3-C; 4-B; 

D) 1-D; 2-A; 3-B; 4-C; 

E) 1-B; 2-C; 3-A; 4-D. 

 

FORMAÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO DO TRABALHO NO BRASIL 

 

8. Assinale a alternativa incorreta: 
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A) A história brasileira do Direito do Trabalho pode ser encarada a partir de 5 
momentos: antecedentes remotos pré-1888; fase da intensificação (Nascimento) ou 
das manifestações incipientes (Delgado), que vai até 1930; fase da sistematização e 
consolidação, que vai de 1930 a 1943; fase da institucionalização, que vai de 1943 
até 1964; e, na visão de Delgado, fase da crise e transição, que vai de 1964 até os 
dias atuais. 

B) A Constituição de 1824 assegurava liberdade de trabalho e aboliu as 
corporações de ofício. 

C) No início do século XIX, foram editadas leis inefetivas de combate à 
escravidão, como a Lei Padre Diogo Feijó, de 1831. O intuito era resguardar o Império 
das pressões britânicas, donde a expressão “para inglês ver”, a designar tais leis 
inefetivas. 

D) Em 1845, o Bill Aberdeen autorizará a marinha britânica a naufragar 
embarcações flagradas por tráfico de escravo, a partir do que surgirão leis mais 
efetivas de combate à escravidão. 

E) Em 1850, foi editada a Lei Saraiva-Cotegipe, criminalizando o tráfico negreiro 
e consubstanciando-se na primeira lei efetiva de combate à escravidão. 

 

9. Assinale a alternativa incorreta: 

A) O Brasil do século XIX vivia politicamente polarizado entre forças progressistas 
(os chamados saquaremas) e conservadoras (chamados de luzias). Os primeiros 
eram abolicionistas. 

B) O abolicionismo foi impulsionado pela Guerra do Paraguai. 

C) Em 1871, foi promulgada a Lei do Ventre Livre. A partir de então, os negros 
nascidos no Brasil seriam livres, mas deveriam permanecer com os pais até os 21 
anos de idade. 

D) Em 1886, é promulgada a Lei Saraiva-Cotegipe, ou Lei dos Sexagenários, 
libertando negros que atingissem os 60 anos. Esta lei não trouxe grandes benefícios 
à população negra, que chegava aos 60 anos no limiar de sua força física. 

E) Em 1888, a Lei Áurea, de 1º de maio, é promulgada. O império perderá um de 
seus pilares de sustentação política e, no ano seguinte, a República será proclamada. 

 

 

10. Assinale a alternativa incorreta: 

A) A proclamação da República, em 1889, de certa forma foi um reflexo da 
Revolução Francesa um século antes, veiculando ideias de liberdade. 
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B) A Constituição de 1891 permitiu a liberdade de associação sem armas. 

C) O Código Civil de 1916 nada dispôs sobre prestação de serviços. 

D) Em 1917 ocorreu a primeira greve geral relevante, em São Paulo, 
consequência da vinda de imigrantes europeus, a marcar o período histórico que o 
Direito Coletivo do Trabalho intitula de Anarcossindicalismo. 

E) Em 1919 tivemos a primeira norma trabalhista mais propriamente dita, embora 
anteriormente já tenha ocorrido legiferação em matéria de trabalho lato sensu: trata-
se do Decreto 3.724, a dispor sobre acidente de trabalho. 

 

11. Assinale a alternativa incorreta: 

A) O Decreto 4.682/1923, conhecido como Lei Eloy Chaves, criou previdência 
para os ferroviários. 

B) O Decreto 4.982/1925 previu férias de 15 dias aos trabalhadores, sem prejuízo 
dos respectivos vencimentos, acrescidos de 1/3. 

C) O Decreto 17.493/1927, nosso primeiro Código de Menores, proibiu o trabalho 
ao menor de 12 anos, bem como o trabalho de menores de 18 anos por mais de 6 
horas por dia. 

D) Em 1930, foi criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, sendo 
Lindolfo Collor nomeado Ministro do Trabalho. O surgimento do Ministério do Trabalho 
marca o fim de uma fase histórica (fase das manifestações incipientes ou da 
intensificação) e o início de outra (fase da sistematização e consolidação). 

E) O Ministério do Trabalho foi criado sob a égide do governo de Getúlio Vargas. 

 

12.  Assinale a alternativa incorreta: 

A) Em 1931, o Decreto 19.770 lançou as bases do nos so sindicalismo, atravessando 
o século praticamente incólume: unicidade sindical, enquadramento compulsório por 
categoria e contribuição sindical obrigatória. 

B) A Constituição de 1934 marcou o início do Constitucionalismo Social brasileiro, 
enunciando salário mínimo, isonomia salarial, jornada máxima de 8 horas, férias 
anuais remuneradas e descanso semanal (não remunerado). 

C) O art. 121, par. 1º, da Constituição de 1934 materializou, segundo a doutrina, o 
princípio da condição mais benéfica ao trabalhador. 

D) A Constituição de 1934 chegou a autorizar a pluralidade sindical. Todavia, às 
vésperas de entrar em vigor, um regulamento exigiu tamanha burocracia para novas 
investiduras sindicais que o pluralismo jamais foi exercitado na prática e logo com a 
Constituição de 1937 tornamos ao unitarismo. 
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E) A Constituição de 1937 manteve, basicamente, as conquistas da Constituição de 
1934 em matéria trabalhista, além de reconhecer o direito de greve. 

 

13. Assinale a alternativa incorreta: 

A) A CLT foi promulgada em 01/05/1943, pelo Decreto-Lei 5.452, em um Estádio de 
São Januário lotado. Dois anos antes, em 1941, no mesmo local e dia do ano, Getúlio 
Vargas havia assinado a criação da Justiça do Trabalho. 

B) A criação da CLT foi encabeçada pelos juristas José de Segadas Viana, Oscar 
Saraiva, Luís Augusto Rego Monteiro, Dorval Lacerda Marcondes e Mozart Victor 
Russomano. 

C) A CLT não foi um Código, sendo considerada, antes, uma compilação de normas 
vigentes. 

D) Entre as fontes materiais da CLT, podem ser citadas três. Em primeiro lugar, as 
conclusões do 1º Congresso Brasileiro de Direito Social, realizado em maio de 1941, 
em São Paulo, para festejar o cinquentenário da Encíclica Rerum Novarum, 
organizado pelo professor Cesarino Júnior e pelo advogado e professor Rui de 
Azevedo Sodré. A segunda foram as convenções internacionais do trabalho. A 
terceira, a própria Encíclica Rerum Novarum. 

E) Diz-se que a CLT sofreu inspirações da Lei Rocco e da Carta del Lavoro, diplomas 
do governo facista de Benito Mussolini na Itália, mas há discordância quanto a esta 
visão. 

 

14. Assinale a alternativa incorreta: 

A) A Constituição de 1946 rompeu com o corporativismo da Carta anterior, previu o 
direito de greve e incluiu novos direitos sociais, como a estabilidade e o descanso 
semanal remunerado. Quanto a este último direito, sobreveio a Lei 605/1949, que 
resiste no tempo. 

B) A Constituição de 1946 tratou de estabelecer a Justiça do Trabalho como ramo do 
Poder Judiciário. 

C) No período inaugurado pela Constituição de 1946, temos, entre outras, a Lei 
4.090/1962, que instituiu a gratificação natalina, e a Lei 4.266/1963, tratando do 
salário-família. 

D) A Constituição de 1967 não alterou drasticamente direitos trabalhistas em relação 
à anterior. Todavia, previu o FGTS optativo à estabilidade, instituto este que já havia 
sido previsto pela Lei 5.107/66. 

E) A Constituição de 1967 proibiu o exercício do direito de greve. 
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15. Assinale a alternativa incorreta: 

A) Embora haja alterado garantias fundamentais, a EC 01/1969, também chamada 
de Constituição de 1969, não trouxe mudanças substantivas no tocante a direitos 
trabalhistas. 

B) Desta época, o DL 368 tratou de débitos salariais, fornecendo o conceito de mora 
contumaz: atraso de três meses de salário. 

C) Sob a égide da Constituição de 1969 foi editada a Lei dos Petroleiros (Lei 
5.811/72), a Lei do Empregado Doméstico de 1972, a Lei do Trabalho Rural (Lei 
5.889/73), a Lei do Trabalho Temporário (Lei 6.019/74), entre outras. 

D) Na Constituição de 1988, com apoio dos partidos trabalhistas em sentido contrário, 
a unicidade sindical e o enquadramento compulsório por categoria foram mantidos. 

E) A CF/88 universalizou o FGTS e tornou-o obrigatório, além de estender o benefício 
do salário-família a trabalhadores rurais, que passou a ser-lhes devido desde então. 

 

16. Assinale a alternativa incorreta: 

A) O suplente da CIPA goza da garantia de emprego prevista no art. 10, II, "a", do 
ADCT a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988. 

B) Considerando-se o disposto no art. 7º, IV, in fine, é ilícita a fixação de valor de 
alçada com base em salário mínimo. 

C) A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em 
concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe 
conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número 
de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores 
referentes aos depósitos do FGTS. 

D) Nos termos do art. 114, inc. VI, da Constituição da República, a Justi- ça do 
Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral 
e material, decorrentes da relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidente de 
trabalho e doenças a ele equiparadas, ainda que propostas pelos dependentes ou 
sucessores do trabalhador falecido. 

E) O §1º do art. 636 da CLT, que estabelece a exigência de prova do depósito prévio 
do valor da multa cominada em razão de autuação administrativa como pressuposto 
de admissibilidade de recurso administrativo, não foi recepcionado pela Constituição 
Federal de 1988, ante a sua incompatibilidade com o inciso LV do art. 5º. 
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17. Faça a relação entre a constituição e algumas de suas prescrições em 
matéria justrabalhista: 

1) Constituição 

de 1824 

(A) Foi a primeira Constituição a tratar da valorização do trabalho e 

da dignidade da pessoa humana. Seu art. 145 previa que “a todos 

é assegurado trabalho que possibilite a existência digna”, ao 

mesmo tempo, o “trabalho é obrigação social”. O art. 157, em seu 

inc. IV, previa “a participação obrigatória e direta do trabalhador nos 

lucros da empresa”. O inc. VI estabeleceu, por sua vez, o “repouso 

semanal remunerado”, e o inc. XII a “estabilidade” decorrente do 

emprego. Já o art. 158 assegurava o direito de greve, “cujo 

exercício a lei regulará”. Concebeu a Justiça do Trabalho como 

ramo do Poder Judiciário. 

2) Constituição 

de 1891 

(B) Retirou o direito de subsistência do rol dos direitos 

fundamentais. A liberdade de escolha de profissões foi submetida 

às “restrições impostas pelo bem público”. A liberdade de 

associação foi condicionada à não contrariedade “a lei penal e aos 

bons costumes”. A greve e o lock-out foram proibidos por serem 

considerados “recursos antisociais nocivos ao trabalho e ao capital 

e incompatíveis com os superiores interesses da produção 

nacional” (Art. 122, Inc. 8º e 9º, Artigo 139). Restabeleceu a 

unicidade sindical. 

3) Constituição 

de 1934 

(C) Em razão do modelo econômico escravista, não havia espaço 

para o desenvolvimento efetivo do direito do trabalho. Limitou-se a 

prescrever, em seu art. 179, que: “XXIV. Nenhum genero de 

trabalho, de cultura, industria, ou commercio póde ser prohibido, 

uma vez que não se opponha aos costumes publicos, á segurança, 

e saude dos Cidadãos. XXV. Ficam abolidas as Corporações de 

Officios, seus Juizes, Escrivães, e Mestres.” 

4) Constituição 

de 1937 

(D) Admitiu liberdade de associação e reunião, mas estas poderiam 

sofrer restrições em nome da manutenção da ordem pública. 

Garantiu o livre exercício de qualquer profissão moral, intelectual e 

industrial. Porém, não reconheceu ao Congresso Nacional 

competência para legislar sobre o tema. 

5) Constituição 

de 1946 

(E) Consagrou o trabalho como condição da dignidade humana. 

Manteve direitos trabalhistas positivados em constituições 

anteriores. Definiu a composição do TST e dos Tribunais Regionais. 
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Tornou o voto obrigatório nas eleições sindicais e legitimou a 

contribuição sindical obrigatória. 

6) Constituição 

de 1967 e EC 

01/1969 

(“Constituição” de 

1969) 

(F) Agregou o direito à subsistência aos já consagrados direitos à 

liberdade, segurança individual e propriedade. Segundo o inciso 34 

do art. 113, foi garantido a todos “o direito de prover à própria 

subsistência e à de sua família, mediante trabalho honesto”. O 

Estado ganha atribuições assistenciais, de sorte que o “Poder 

Público deve amparar, na forma da lei, os que estejam em 

indigência”. Autoriza o pluralismo sindical. Prevê que a 

regulamentação deveria estabelecer “as condições do trabalho, na 

cidade e nos campos, tendo em vista a proteção social do 

trabalhador e os interesses econômicos do País.” (Art. 121). 

Ademais, o art. 121 previu: a) proibição de diferença de salário para 

um mesmo trabalho, por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou 

estado civil; b) salário mínimo, capaz de satisfazer, conforme as 

condições de cada região, às necessidades normais do trabalhador; 

c) trabalho diário não excedente de oito horas, reduzíveis, mas só 

prorrogáveis nos casos previstos em lei; d) proibição de trabalho a 

menores de 14 anos; de trabalho noturno a menores de 16 e em 

indústrias insalubres, a menores de 18 anos e a mulheres; e) 

repouso hebdomadário, de preferência aos domingos; f) férias 

anuais remuneradas; g) indenização ao trabalhador dispensado 

sem justa causa; h) assistência médica e sanitária ao trabalhador e 

à gestante, assegurando a esta descanso antes e depois do parto, 

sem prejuízo do salário e do emprego, e instituição de previdência, 

mediante contribuição igual da União, do empregador e do 

empregado, a favor da velhice, da invalidez, da maternidade e nos 

casos de acidentes de trabalho ou de morte; i) regulamentação do 

exercício de todas as profissões; j) reconhecimento das 

convenções coletivas, de trabalho. Houve omissão na regulação do 

trabalho rural, relegado a futura normatização especial. 

A) 1-C; 2-D; 3-F; 4-B; 5-A; 6-E. 

B) 1-E; 2-B; 3-A; 4-C; 5-D; 6-F. 

C) 1-C; 2-D; 3-A; 4-E; 5-F; 6-B. 

D) 1-C; 2-D; 3-B; 4-F; 5-A; 6-E. 

E) 1-C; 2-A; 3-B; 4-D; 5-F; 6-E. 
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MODELOS JURÍDICOS, FLEXIBILIZAÇÃO E DESREGULAÇÃO 

18.  Assinale a alternativa incorreta: 

A) Os EUA adotam o sistema abstencionista, negociado ou de normatização 
autônoma e privatística como modelo justrabalhista, que supõe plena legitimação do 
conflito entre particulares, gerador da dinâmica negocial. 

B) França e Brasil adotam o modelo intervencionista, legislado ou de 
normatização privatística subordinada como modelo justrabalhista, em que a criação 
e reprodução da norma jurídica faz-se segundo uma dinâmica em que se confere 
peso aos particulares, mas segundo um processo heteronomamente regulado pelo 
Estado. 

C) O modelo de normatização subordinada estatal é também conhecido como 
modelo justrabalhista autoritário, tratando-se de um sistema que repudia o conflito e 
a gestão democratizante das relações entre capital e trabalho. 

D) A Constituição de 1988 é caracterizada pelo dirigismo estatal das relações de 
trabalho. 

E) A Reforma Trabalhista busca plasmar a prevalência do negociado sobre o 
legislado, não dispondo, todavia, sobre a prevalência do acordado individualmente. 

 

19. Assinale a alternativa incorreta: 

A) A Constituição de 1988 prevê hipóteses de flexibilização do direito do trabalho. 

B) A Constituição de 1988 prevê a desregulamentação do direito do trabalho. 

C) Podemos chamar de flexibilização o conjunto de regras que tem por objetivo 
instituir mecanismos tendentes a compatibilizar as mudanças de ordem econômica, 
tecnológica, política ou social existentes na relação entre o capital e o trabalho. 

D) Podemos chamar de flexibilização a corrente do pensamento segundo a qual 
necessidades de natureza econômica justificam a postergação dos direitos dos 
trabalhadores, como a estabilidade no emprego, as limitações à jornada diária de 
trabalho, substituídas por um módulo anual de totalização da duração do trabalho, a 
imposição do empregador das formas de contratação do trabalho moldadas de acordo 
com o interesse unilateral da empresa, o afastamento sistemático do direito adquirido 
do trabalhador e que ficaria ineficaz sempre que a produção econômica o exigisse, 
enfim, o crescimento do direito potestativo do empregador, concepção que romperia 
definitivamente com a relação de poder entre os sujeitos do vínculo de emprego, 
pendendo a balança para o economicamente forte. 

E) Podemos chamar de desregulamentação a política legislativa de redução da 
interferência da lei nas relações coletivas de trabalho, para que se desenvolvam 
segundo o princípio da liberdade sindical e a ausência de leis do Estado que dificultem 
o exercício dessa liberdade, o que permite maior desenvoltura do movimento sindical 
e das representações de trabalhadores, para que, por meio de ações coletivas, 
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possam pleitear novas normas e condições de trabalho em direto entendimento com 
as representações empresariais ou com os empregadores. 

 

QUESTÕES DE PROVAS 

20. (TRT2) Sobre a evolução histórica do Direito do Trabalho, de 1500 até a 
Constituição da República de 1988, considere as seguintes proposições: 

I. Até a Proclamação da República não houve qualquer norma no quadro legislativo 
referente ao trabalho, o que é compatível com o panorama social escravocrata, só 
abolido no ano anterior. 

II. No período que vai da Proclamação da República até a data imediatamente anterior 
à Revolução de 1930, o Brasil não contou com qualquer norma que remetesse ao 
Direito do Trabalho, posto que a época era de turbulenta transição político-social do 
país e, por todo o mundo, surgiam os mais variados processos ditatoriais. 

III. Em 1930, cria-se o Ministério do Trabalho, apresentado pela doutrina como marco 
do aparecimento do Direito do Trabalho no Brasil. 

IV. Em 1943, surge o diploma mais importante para a disciplina, que é a Consolidação 
das Leis do Trabalho. 

V. A Constituição do Império, de 1824, limita-se a assegurar a liberdade de trabalho, 
ao passo que a Constituição de 1891 assegura a liberdade de associação. 

Responda: 

A) Apenas as assertivas I, II e III são corretas. 

B) Apenas as assertivas I, II e IV são corretas. 

C) Apenas as assertivas I, III e IV são corretas. 

D) Apenas as assertivas III, IV e V são corretas. 

E) Todas as assertivas são erradas. 

 

21. (TRT2) Considere as seguintes proposições. 

I. O Direito do Trabalho destaca-se por seu caráter teleológico, incorporando em seu 
conjunto de princípios, regras e institutos um valor finalístico essencial, objetivando a 
melhoria das condições de pactuação da força de trabalho na ordem sócio-
econômica. 

II. A CLT não pode ser considerada um Código, vez que sua principal função foi reunir 
leis existentes. Quanto a sua gênese, não é correto afirmar que a Comissão 
encarregada da elaboração do texto consolidado inspirou-se na “Carta Del Lavoro”, 
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visto que dos onze títulos que compõe a CLT apenas o V, relativo à organização 
sindical, correspondeu ao sistema então vigente na Itália e, ainda assim, a Comissão 
apenas transplantou para o projeto os decretos-leis de 1939 e 1942, que objetivaram 
a reorganização do sistema sindical à luz da Constituição de 1937. 

III. A doutrina de Amauri Mascaro Nascimento informa que o surgimento do Direito do 
Trabalho no Brasil se deu por duas influências exógenas: A) as transformações que 
ocorreram na Europa, ocasionando a crescente elaboração legislativa de proteção ao 
trabalhador; B) o compromisso assumido pelo Brasil em ingressar na Organização 
Internacional do Trabalho, criada em 1919. Neste contexto, o Código Civil de 1916 
não trazia nenhum instituto que serviu de supedâneo para elaboração do Direito do 
Trabalho pátrio. 

IV. Os juristas Mozart Victor Russomano e Mario de La Cueva possuem visões 
distintas quanto à formação histórica e ao enquadramento do Direito do Trabalho; o 
primeiro entende que o Direito do Trabalho nasceu de uma série sucessiva e 
crescente de concessões da ordem burguesa e, neste sentido, é conservador, 
enquanto que o segundo via no Direito do Trabalho apenas uma vitória do movimento 
sindical. 

Responda: 

A) Todas as assertivas são incorretas. 

B) Apenas as assertivas I e III são corretas. 

C) Apenas a assertiva III não é correta. 

D) Apenas as assertivas II e IV são corretas. 

E) Todas as assertivas são corretas. 

 

22. (TRT3) Assinale a alternativa correta: 

A) Em se tratando de eficácia da lei trabalhista no tempo, vigoram os princípios da 
irretroatividade e da aplicação imediata da lei nova, respeitados o ato jurídico perfeito, 
o direito adquirido e a coisa julgada. Os fatos pretéritos e os pendentes se regem pela 
lei antiga, enquanto que os futuros pela lei nova. 

B) O Direito do Trabalho surgiu da contestação do liberalismo e da necessidade de 
organização de um corpo de normas sociais que assegurassem mínimos contratuais 
decorrentes da transformação da sociedade no final do século XIX e início do século 
XX. 

C) Na formação histórica do Direito do Trabalho, a fase do intervencionismo, surgida 
próxima ao fim da Segunda Guerra Mundial, teve alguns fatos marcantes, dentre eles 
a criação da Organização Internacional do Trabalho, o Constitucionalismo Social, a 
Declaração Universal dos Direitos do Homem. 



16 
 

www.metodogestalt.com.br Introdução ao Direito do Trabalho Exercícios 

D) No Direito do Trabalho, o sindicato interfere no contrato de trabalho somente com 
a vontade do empregado ou do empregador, como ocorre quando da assinatura de 
um acordo ou convenção coletiva. 

E) A Consolidação das Leis do Trabalho foi promulgada em 1º. de maio de 1953, 
através de Decreto-Lei, durante o governo do Estado Novo de Getúlio Vargas, sendo 
então Ministro do Trabalho Alexandre Marcondes Filho. 

 

23. (TRT3) Leia as afirmações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta: 

I - A flexibilização do Direito do Trabalho aumenta o risco de desregulamentação e de 
precarização das relações de trabalho. 

II - No Brasil, a fase de participação, na evolução do Direito do Trabalho, ainda é 
nascente, entre outros motivos, porque o índice de sindicalização não é alto, a taxa 
de cobertura convencional é baixa e a cogestão é excepcionalmente praticada, 
apesar de a Constituição Federal de 1988 ter aumentado o campo de atuação dos 
sindicatos. 

III - Em se tratando de conceito de Direito do Trabalho, a posição objetivista defende 
o campo de aplicação da disciplina como sendo o das normas do trabalho; já a 
posição subjetivista, com caráter finalista, preocupa-se com a melhoria da condição 
social do trabalhador. 

IV - Uma das características do Direito do Trabalho é a restrição da liberdade 
contratual, que impõe limites à autonomia da vontade, através de normas cogentes e 
de garantias sociais. 

V - Para os defensores da posição privatista da natureza jurídica das normas do 
Direito do Trabalho, o núcleo é o contrato, porque as relações jurídicas ocorrem entre 
pessoas singulares, nas quais predomina o interesse particular; já para os defensores 
da posição publicista, o Direito do Trabalho é produto do intervencionismo, no qual a 
autonomia da vontade é exceção. 

A) As afirmativas I e II estão corretas. 

B) As afirmativas I, II e IV estão corretas. 

C) As afirmativas I, III e V estão corretas. 

D) As afirmativas I, III e IV estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

24. (TRT9) Assinale a opção incorreta: 

A) Para que uma disciplina jurídica adquira efetiva autonomia são necessárias 
três condições: domínio suficientemente vasto (ou campo temático vasto e 
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específico), doutrinas homogêneas (ou teorias próprias ao mesmo ramo jurídico 
investigado) e método próprio (metodologia própria de construção e reprodução da 
estrutura e dinâmica do ramo jurídico enfocado). O Direito do Trabalho possui 
autonomia doutrinária, legislativa, didática e jurisdicional. 

B) Acerca da natureza jurídica do Direito do Trabalho, prepondera atualmente a 
sua classificação no segmento do Direito Privado. 

C) Segundo a doutrina, em sentido amplo, a área jurídica trabalhista pode ser 
dividida em: direito material do trabalho e direito público do trabalho. O direito material 
do trabalho compreende dois segmentos: o direito individual do trabalho e o direito 
coletivo do trabalho, enquanto o direito público do trabalho abrange: direito processual 
do trabalho; direito administrativo do trabalho e direito previdenciário e acidentário do 
trabalho. É controvertida a inclusão do direito penal do trabalho como segmento do 
direito público do trabalho. 

D) Destacam-se três tipologias de interpretação do Direito: segundo o critério da 
origem da interpretação efetuada; segundo o critério dos resultados do processo 
interpretativo e segundo o critério dos meios ou métodos utilizados no processo de 
interpretação jurídica. A tipologia segundo o critério da origem da interpretação aponta 
três tipos de interpretação: autêntica, jurisprudencial e doutrinária. Exemplo de 
interpretação autêntica é o decreto regulamentador de lei, com aptidão, inclusive, para 
suprimir direito adquirido. 

E) Nos sistemas jurídicos romano-germânicos, principalmente nas vertentes de 
tradição latina, como é o caso brasileiro, há resistência teórica a se conferir teor 
jurígeno (criador de Direito) ao papel interpretativo desempenhado pelos Tribunais. 
Entretanto, a despeito disso é insustentável negar-se a dimensão criadora do direito 
inserida em inúmeras súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores brasileiros, 
como, por exemplo, a Súmula 268 do TST, que trata da interrupção da prescrição da 
ação trabalhista arquivada (“A ação trabalhista, ainda que arquivada, interrompe a 
prescrição somente em relação aos pedidos idênticos”). 

 

25. (TRT16) Analise: 

I - Pode-se afirmar que a Revolução Francesa influiu, decisiva e diretamente, na 
formação e no conteúdo do Direito do Trabalho, especialmente após a Lei Chapelier, 
com os valores da liberdade e igualdade reverenciados pela Filosofia Revolucionária. 

II - O Direito do Trabalho está assentado preponderantemente na Justiça Comutativa, 
de matriz aristotélica, preservando a idéia de equidade. 

III - A Flexibilização se identifica com a desregulamentação, correspondendo a uma 
sinonímia, sendo ambas expressões de um momento histórico das relações laborais, 
no qual prepondera a idéia de valorização da autonomia privada coletiva. 

IV - A desregulamentação tem previsão constitucional expressa, embora reduzida a 
algumas escassas hipóteses. 

Responda: 
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A) Apenas as afirmativas I e II estão incorretas. 

B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

C) Somente as afirmativas III e IV estão erradas. 

D) Somente as afirmações I e IV estão incorretas. 

E) Todas estão erradas. 

 

26. (TRT16) Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Outras controvérsias decorrentes de relações de trabalho, de caráter 
autônomo, não podem ser dirimidas na Justiça do Trabalho, ainda que haja lei 
ordinária nesse sentido, porque, à luz do texto constitucional, compete àquela Justiça 
Especializada julgar apenas as causas resultantes de relação de emprego 
subordinado. 

B) O trabalho comporta um conceito econômico e um conceito social, mas não 
um conceito jurídico. 

C) O direito do trabalho não é um ramo autônomo da ciência jurídica. 

D) O principal fundamento do direito do trabalho é o reconhecimento da dignidade 
do trabalhador. 

E) Ao longo da história o homem trabalhador sempre foi sujeito de direito, diverso 
das mercadorias. 

 

27. (MPT) A Encíclica Divini redemptoris, que trouxe orientações sobre trabalho, 
foi escrita pelo papa: 

A) Paulo VI; 

B) João XXIII; 

C)  Leão XIII; 

D) Pio XI; 

E) não respondida. 

 

28. (MPT) Complete com a opção CORRETA. 

A Constituição do México, de ________, tratou de regras de Direito do Trabalho no 

seu artigo 123. 
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A) 1915; 

B)  1917; 

C) 1919; 

D) 1921; 

E) não respondida. 

 

 


