
 
 

No Brasil todo trabalhador regular que tem sua carteira de trabalho assinada tem 
alguns direitos de recebimento como os exemplificados a seguir: 
 
13º salário 
 
O 13º salário é pago ao trabalhador em dezembro. Assim, após trabalhar durante os 
12 meses do ano, o funcionário recebe, além do seu salário de dezembro, mais um 
salário (o décimo terceiro). 
Caso o funcionário tenha sido admitido após o início do ano, naquele ano ele não 
receberá o como 13º um valor equivalente ao salário completo, mas sim um valor 
proporcional. 
Por exemplo: 
Se um funcionário é admitido no dia 20 de agosto, ele terá trabalhado até até 

dezembro um total de 4 meses e mais de um mês (o mês de trabalho é sempre 
calculado como tendo 30 dias). 
Como cada mês equivale a um doze avos do ano, ele receberá de 13º uma fração de 

seu salário equivalente à  e mais  de . 
 

Adicional de férias 

Após trabalhar por 12 meses (independente do mês de início do emprego), todo 
trabalhador tem direito a tirar 30 dias de férias recebendo, além do salário daquele 
mês, um adicional que equivale a um terço de seu salário. 
 
Agora é com você: 
 
Isabela foi contratada em sua empresa no fim de abril de 2017. 
Ela trabalhou 20 dias durante o mês de março e seguiu trabalhando até dezembro. 
Em dezembro ela recebeu seu 13º proporcional ao período trabalhado. No ano 
seguinte, Isabela continuou trabalhando nessa empresa até o dia 10 março, quando 
completou 12 meses. Após trabalhar até o fim de março, ela tirou férias em abril de 
2018 e recebeu, além do salário de abril, seu adicional de férias. 
 

a) Qual fração do salário de Isabela foi usada para calcular o que ela recebeu 
como 13º proporcional? 

b) Quantos reais Isabela recebeu ao todo entre março de 2017 (incluindo os 20 
dias de março)  e abril de 2018 (incluindo suas férias), se seu salário era de 
R$3600,00? 

c) Quanto deveria ser o salário de Isabela para que, nesse período, ela tivesse 
recebido um total de  R$55965,00? 

 
 

 

 


