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APRESENTAÇÃO

O mundo dos concursos públicos tem ganhado uma importância cada vez
maior. É surpreendente o número de pessoas que concorrem todos os anos às
oportunidades de emprego estável, boas condições de trabalho e salários.
Os Art. 6º a 11 do CAPÍTULO II - DOS DIREITOS SOCIAIS - do TÍTULO II da
CF é constantemente exigido no conteúdo programático dos editais das
principais bancas em diversos concursos públicos.
O estudo por meio de resolução de questões é extremamente importante para
o entendimento e a fixação da matéria. Por vezes, a leitura de um tema de
Direito a princípio parece fácil, porém, ao se deparar com o caso concreto,
surgem as complicações. Nada melhor do que resolver questões,
principalmente quando estas possuem comentários objetivos e de fácil
compreensão baseados na doutrina, na legislação e na jurisprudência.
A apostila de 200 Questões Fundamentadas Dos Direitos Sociais – Art. 6º ao
11º da CF é mais um instrumento colocado à disposição do concursando para
auxiliá-lo no alcance de seu objetivo, ou seja, aprovação num concurso público.
Nunca é demais frisar que é a prática de exercícios que fixa o conhecimento e
prepara o candidato para reconhecer as armadilhas preparadas pelas bancas
organizadoras dos certames, pois muitas vezes conhecer determinado assunto
não é suficiente para assimilar a forma como este conhecimento é cobrado nas
provas.
Outro ponto importante é que essa apostila será sempre atualizada até a data
do envio.
A quantidade de questões juntamente com a qualidade, rapidez no envio e o
compromisso de conduzir o candidato ao sucesso representam todo nosso
diferencial.

Wilma G. Freitas
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QUESTÕES

1.

Julgue o item a seguir:
Nas empresas de mais de trezentos empregados, é assegurada a eleição
de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes
o entendimento direto com os empregadores.
( ) FALSO
( ) VERDADEIRO

2.

3.

Marque a alternativa falsa.
a)

O piso salarial será proporcional à extensão e à complexidade do
trabalho.

b)

É garantido ao trabalhador urbano a irredutibilidade do salário, salvo
o disposto em convenção ou acordo coletivo.

c)

É garantido ao trabalhador urbano, em caso de desemprego
voluntário, o seguro-desemprego.

d)

O lazer e a previdência social são direitos sociais.

e)

A proteção à maternidade é um dos direitos sociais enumerados no
art. 6º da Constituição Federal.

Marque a opção que completa a lacuna
É garantido o salário-família .........................
(
(

) a todos os trabalhadores
) ao trabalhador de baixa renda
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4.

5.

Marque a alternativa falsa.
a)

É garantido ao trabalhador urbano o seguro-desemprego em caso
de desemprego involuntário.

b)

A remuneração do trabalho noturno deverá ser superior à do diurno.

c)

O repouso semanal remunerado deverá ser preferencialmente aos
domingos.

d)

O aviso prévio proporcional ao tempo de serviço deverá ser de no
máximo trinta dias.

e)

É garantida ao trabalhador rural a aposentadoria.

Julgue o item a seguir:
Constitucionalmente, os direitos sociais são definidos como direitos dos
trabalhadores
( ) FALSO
( ) VERDADEIRO

6.

São direitos sociais:
a)

A educação, a saúde, o trabalho, a liberdade, a segurança,
previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a
assistência aos desamparados.

b)

A educação, a saúde, o trabalho, a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade e à propriedade e a proteção à maternidade e à infância.

c)

A inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade.
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7.

d)

Igualdade de direitos entre homens e mulheres.

e)

A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma
desta Constituição.

Marque a opção que completa a lacuna
A relação de emprego será protegida contra despedida arbitrária ou sem
justa causa nos termos de ..................................
(
(

8.

) Lei
) Lei Complementar

Marque a alternativa correta.
a)

O art. 8º, III, da Constituição impede a substituição processual ao
sindicato, para atuar na defesa dos direitos e interesses coletivos ou
individuais de seus associados.

b)

De acordo com a parte final do inciso II do art. 8º da Constituição
Federal, compete à lei ordinária definir a base territorial de atuação
do sindicato.

c)

Devido ao princípio da unicidade sindical previsto no texto
constitucional, poderá haver a superposição completa de um
sindicato por outro da mesma categoria profissional ou econômica.

d)

O artigo 7º da Constituição Federal dispõe que o seguro contra
acidentes do trabalho, a cargo do empregador, não exclui a
indenização por parte do empregador, quando incorrer em dolo ou
culpa.

e)

A Constituição Federal garantiu a estabilidade laboral para o
empregado, quando estabeleceu que a lei complementar iria
protegê-lo contra despedida arbitrária ou sem justa causa.
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9.

Julgue o item a seguir:
É assegurado o direito de greve, nos termos de lei complementar,
competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e
sobre os interesses que devam por meio dele defender.
( ) FALSO
( ) VERDADEIRO

10. A Constituição Federal garante a assistência gratuita em creches e
escolas aos filhos dependentes em creches desde o nascimento até:
a)

4 anos.

b)

5 anos.

c)

6 anos.

d)

7 anos.

e)

10 anos.

11. Analise a veracidade das frases.
I.

É assegurado o direito de greve aos trabalhadores, cabendo à lei
complementar a sua regulamentação.

II.

Ninguém será obrigado a manter-se filiado a uma organização
sindical.

III.

É livre a associação profissional.

Está (estão) corretas:
a)

I.
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b)

II.

c)

II e III.

d)

I e III.

e)

Todas.

12. Julgue o item a seguir:
É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos
colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou
previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação.
( ) FALSO
( ) VERDADEIRO
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RESPOSTAS

1.
Resposta: F
Fundamento
Art. 11 da CF

2.
Resposta: C
Fundamento
Art. 7°, caput, V da CF
Art. 7°, caput, VI da CF
Art. 7°, caput, II da CF
Art. 6°da CF
Art. 6° da CF

3.
Resposta: ao trabalhador de baixa renda
Fundamento
Art. 7°, caput, XII da CF

4.
Resposta: D
Fundamento
Art. 7°, caput, II da CF
Art. 7°, caput, IX da CF
Art. 7°, caput, XV da CF
Art. 7°, caput, XXI da CF
Art. 7°, caput, XXIV da CF

5.
Resposta: F
Fundamento
Os direitos sociais compreendem também pessoas não empregadas, como os
direitos à educação, à infância e de assistência aos desamparados.

6.
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Resposta: E
Fundamento
Art. 6° da CF

7.
Resposta: Lei Complementar
Fundamento
Art. 7°, caput, I da CF

8.
Resposta: D
Fundamento
Art. 8°, III da CF
Art. 8°, II da CF
Art. 8°, III da CF
Art. 7°, caput, XXVIII da CF
Art. 7°, caput, I da CF

9.
Resposta: F
Fundamento
Art. 9°, caput da CF

10.
Resposta: B
Fundamento
Art. 7°, caput, XXV da CF e EC n° 53 de 19.12. 2006

11.
Resposta: C
Fundamento
I. Art. 9°, caput da CF
II. Art. 8°, V da CF
III. Art. 8°, caput da CF

12.
Resposta: V
Fundamento
Art. 10 da CF
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COMO ADQUIRIR

30,00
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Você pode adquirir essa apostila efetuando o pagamento
através de:
A) Depósito em conta
Favorecida: Vivian Alves Gomes de Freitas
Banco: BRADESCO
Agência: 3065(Teófilo Otoni-MG)
Conta: 10039-0 (Corrente e poupança)
CPF: 049.774.563-19

OU
Favorecido: Vivian Alves Gomes de Freitas
Banco: CAIXA
Agência: 3662 (Teófilo Otoni-MG)
Operação: 013
Conta: 10964-9 ( poupança)
CPF: 049.774.563-19
E
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Favorecido: Vivian Alves Gomes de Freitas
Banco: Banco do Brasil
Agência: 0099-X (Cajazeiras)
Conta: 29563-9 (Conta corrente)
CPF: 049.774.563-19
Envie para o nosso e-mail odiferencialconcursos@bol.com.br ou pelo
WhatsApp: (33) 991155186
apostila adquirida.

os dados do depósito

e o nome da

B) PAGSEGURO
Acesse o site www.odiferencialconcursos.com.br . Logo abaixo da apostila
tem o botão do PAGSEGURO. É só clicar e seguir as instruções.
OBSERVAÇÃO: Depois de concluída a negociação através de
depósito ou do Pagseguro, caso não localize a apostila na sua CAIXA
DE ENTRADA, favor verificar nas pastas LIXO, QUARENTENA ou
SPAM.

Maiores esclarecimentos:
TIM

041 (33) 99161.3584

OI

031 (33) 98897-7616

WhatsApp: (33) 991155186

E-mail: odiferencialconcursos@bol.com.br

APROVEITE E BAIXE OUTRAS APOSTILAS AMOSTRAS (ANEXOS)

www.odiferencialconcursos.com.br
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