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Simulado de Direito Constitucional: Direitos Sociais 
(CESPE/TRT - 7ª Região (CE)/2017) 

01) Quanto à geração ou à dimensão dos direitos fundamentais, os direitos sociais são considerados de 
segunda geração ou dimensão. 

Comentário:  
 

Dimensões dos Direitos Fundamentais 

Primeira Dimensão 

Princípio da Liberdade; 

Liberdades Negativas, Clássicas ou formais (Representam os Direitos Civis e Políticos); 

O Estado não intervém nos direitos de primeira dimensão; 

Caráter Negativo; 

Ex: Direito à vida; à liberdade; à propriedade, à liberdade de expressão; 

Segunda Dimensão 

Liberdades Positivas; 

Assegura a igualdade material entre o ser humano; 

O Estado deve atuar adotando políticas públicas com a finalidade de beneficiar os interesses da 
coletividade. 

Caráter Positivo; 

Ex: Direito à saúde, educação, trabalho, habitação, previdência social, assistência social. 

Terceira Dimensão 

Princípio da solidariedade ou fraternidade; 

Refere-se aos direitos transindividuais. Materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos 
genericamente a todas as formações sociais; 

Possuem natureza indivisível;  

Protege interesses de titularidade coletiva ou difusa. 

Ex: Direito ao Meio ambiente, de Comunicação, autodeterminação dos povos. 

Quarta Dimensão 

Consiste no direito à democracia, informação e pluralismo de ideias, além da normatização do patrimônio 
genético. 

Consiste no respeito à cidadania, além de envolver a globalização política. 

Quinta Dimensão 

Direito à paz. 

 
Gabarito: Correto. 

(FCC/DPE-SC/2017) 
02) O direito à alimentação foi o último direito social a ser inserido no caput do artigo 6° da Constituição 
Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional n° 90/2015. 

Comentário: 
 

Direitos Sociais Acrescidos por Emenda Constitucional 

Transporte EC nº 90/2015 

Alimento EC nº 64/2010 

Moradia EC nº 26/2000 

Mnemônico: TAM 

 
Gabarito: Errado. 

(Quadrix/CRESS-SC/2019) 
03) São direitos do trabalhador uma relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa 
causa e seguro‐desemprego, em caso de desemprego involuntário. 

Comentário:  
 
CF/88. Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social: 
 
I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou, nos termos de lei complementar, que preverá 
indenização compensatória, dentre outros direitos; 
 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/TRE-RJ/2012) 
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04) A CF garante ao trabalhador a irredutibilidade salarial, o que impede que o empregador diminua, por ato 
unilateral ou por acordo individual, o valor do salário do trabalhador. A redução salarial só será possível se 
estiver prevista em convenção ou acordo coletivo. 

Comentário:  
 
CF/88. Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social: 
 
VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo; 
 
Gabarito: Correto. 

(Quadrix/CREF - 13ª Região (BA-SE)/2018) 
05) É direito dos trabalhadores urbanos e rurais a participação nos lucros ou resultados, desvinculada da 
remuneração, e, excepcionalmente, a participação na gestão da empresa, nos termos da lei. 

Comentário: 
 
CF/88. Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social: 
 
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, 
participação na gestão da empresa, conforme definido em lei; 
 
Gabarito: Correto. 

(MPT/MPT/2020) 
06) Entre os direitos garantidos aos trabalhadores urbanos e rurais encontra-se a assistência gratuita aos 
filhos e dependentes desde o nascimento até 6 (seis) anos de idade em creches e pré-escolas. 

Comentário: 
 
CF/88. Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social: 
 
XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em 
creches e pré-escolas;                (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 
 
Gabarito: Errado. 

(Quadrix/CREF - 11ª Região (MS-MT)/2019) 
07) É direito dos trabalhadores urbanos a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício 
permanente e o trabalhador avulso. 

Comentário: 
 
CF/88. Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social: 
 
XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. 
 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/TRT - 8ª Região (PA e AP)/2016) 
08) Os direitos sociais assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos incluem a proteção do 
mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos e piso salarial proporcional à extensão e à 
complexidade do trabalho, atendidas as condições estabelecidas em lei. 

Comentário:  
 

Trabalhadores Domésticos 

Direitos Não Assegurados 

V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho; 
 
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, 
participação na gestão da empresa, conforme definido em lei; 
 
XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo 
negociação coletiva; 
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XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei; 
 
XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei; 
 
XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei; 
 
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; 
 
XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais 
respectivos; 
 
XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador 
avulso. 

 
Gabarito: Errado. 

(Quadrix/CRMV-AM/2020) 
09) De acordo com a Constituição Federal de 1988, julgue o item a respeito dos direitos sociais. 
Nas negociações coletivas de trabalho, é obrigatória a participação dos sindicatos. 

Comentário: 
 
CF/88. Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 
 
VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho; 
 
Gabarito: Correto. 

(Quadrix/CFO-DF/2017) 
10) É livre a associação profissional ou sindical do trabalhador ativo. Sendo assim, o trabalhador 
aposentado não tem direito de votar ou ser votado nas organizações sindicais. 

Comentário:  
 
CF/88. Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 
 
VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais; 
 
Gabarito: Errado. 
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