
 

1- Nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho, ocorre a prescrição 

intercorrente no processo do trabalho no prazo de 1 ano. 

Certo ou errado? 

 

Resposta: Errado - Justificativa:  Art. 11-A.  Ocorre a prescrição 

intercorrente no processo do trabalho no prazo de dois anos.                    

§ 1o  A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o 

exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da 

execução.              

§ 2o  A declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou 

declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição. 

 

2-   No exame de acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho 

balizará sua atuação pelo princípio da intervenção na autonomia da 

vontade coletiva mínima. 

 

Resposta: Certo - Justificativa: está no art. 8, § 3o No exame de convenção 

coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará 

exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio 

jurídico, respeitado o disposto no art. 104 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil), e balizará sua atuação pelo princípio da 

intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. 

 

3- O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de 

periculosidade cessará com a eliminação do risco à sua saúde ou 

integridade física, nos termos da CLT e das normas expedidas pelo 

Ministério do Trabalho. 

 

Resposta: Certo - Art.194 - da CLT 

 



 

4- Cabe ao Ministério da Ação Social o papel de agente operador do Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) que manterá as contas 

vinculadas do Fundo. 

 

Resposta: Errado- Cabe à Caixa Econômica Federal o papel de agente 

operador .  

 

5- As férias deverão ser concedidas por ato do empregador, podendo ser 

fracionadas, desde que haja concordância do empregado, no máximo em 

três períodos não inferiores a dez dias. 

 

Resposta: Errado- As férias deverão ser concedidas por ato do 

empregador, podendo ser fracionadas, desde que haja concordância do 

empregado, no máximo em três períodos, sendo que um deles não poderá 

ser inferior a quatorze dias e os demais não poderão ser inferiores a cinco 

dias corridos, cada um.  

 

 

E não deixe de treinar milhares de questões sobre direito do trabalho no 

Qconcursos.com.  

 

O QC Cast é um produto do Qconcursos.com uma década de aprovações! 

 

 

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/questoes/search?disciplina=7

