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INSTRUÇÕES
- Verifique se este caderno:
- corresponde a sua opção de cargo.
- contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.
- contém a proposta e o espaço para o rascunho da Prova Discursiva - Redação.
Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE
- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A

C D E

- Ler o que se pede na Prova Discursiva - Redação e utilizar, se necessário, o espaço para rascunho.

ATENÇÃO
- Marque as respostas com caneta esferográfica de material transparente e tinta preta ou azul. Não será permitido o uso
de lápis, lapiseira, marca-texto ou borracha durante a realização das provas.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Em hipótese alguma o rascunho da Prova Discursiva - Redação será corrigido.
- Você deverá transcrever a redação, a tinta, na folha apropriada.
- A duração da prova é de 4 horas e 30 minutos para responder a todas as questões objetivas, preencher a Folha de
Respostas e fazer a Prova Discursiva - Redação (rascunho e transcrição).
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala e devolva todo o material recebido.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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1.

Depreende-se do contexto que o autor lança mão do
conceito de “mimesis” para

Português
(A)

explicitar que, em sua obra, Suassuna se apropria
da literatura sertaneja, reelaborando-a com um estilo
próprio.

(B)

enaltecer a erudição de autores como Suassuna, capazes de revelar a essência de uma realidade por
meio da literatura de cordel.

(C)

diferenciar o plágio do processo por meio do qual se
parte de uma forma artística já existente para parodiá-la, como fez Shakespeare.

(D)

sugerir que Suassuna valoriza autores do romanceiro nacional que, diferentemente de Shakespeare, foram consagrados pelo gosto popular.

(E)

Com apenas 19 anos, Suassuna ligou-se a um grupo de

retratar a obra de Suassuna como pertencente a um
modelo literário propenso a ser reproduzido em simulacros do folclore nacional.

jovens escritores e artistas. As atividades que o grupo de-

_________________________________________________________

Atenção:

Considere o texto abaixo para responder às questões
de números 1 a 8.

O caldo cultural do Nordeste, particularmente do sertão,
foi primordial na formação do paraibano Ariano Suassuna. A infância passada no sertão familiarizou o futuro escritor e dramaturgo com temas e formas de expressão artística que mais
tarde viriam a influenciar o seu universo ficcional, como a literatura de cordel e o maracatu rural. Não só histórias e casos
narrados foram aproveitados para o processo de criação de
suas peças e romances, mas também todas as formas da narrativa oral e da poesia sertaneja foram assimiladas e reelaboradas por Suassuna. Suas obras se caracterizam justamente
por isso, pelo domínio dos ritmos da poética popular nordestina.

senvolveu apontavam para três direções: levar o teatro ao povo

2.

por meio de apresentações em praças públicas, instaurar entre

Considerado o contexto, há relação de causa e efeito,
nessa ordem, entre

os componentes do conjunto uma problemática teatral e estimu-

(A)

o elogio de Suassuna à imitação como ato de criação / a intenção de Suassuna de levar o teatro ao
povo por meio de apresentações em praças públicas.

(B)

a disseminação do nome literatura de “cordel” / o fato de folhetos literários serem expostos em cordões
nas feiras livres.

(C)

a ligação de Ariano Suassuna a um grupo de jovens
escritores e artistas aos 19 anos / a influência do
maracatu rural na peça Auto da Compadecida.

(D)

a noção existente na cultura popular de que uma história é um patrimônio universal / a originalidade conferida por cada autor a sua história.

(E)

a infância passada no sertão / a influência da literatura de cordel no estilo do escritor Ariano Suassuna.

lar a criação de uma literatura dramática de raízes fincadas na
realidade brasileira, particularmente na nordestina.
No final do século XIX, surgiu no Nordeste a chamada
literatura de cordel. A primeira publicação de folheto no Nordeste, historicamente comprovada, aconteceu em 1870.
O nome cordel originou-se do fato de os folhetos serem
expostos em cordões, quando vendidos nas feiras livres. O principal nome do cordel foi Leandro Gomes de Barros, considerado
por Ariano Suassuna “o mais genial de todos os poetas do romanceiro popular do Nordeste”.
A peça Auto da Compadecida, de Suassuna, é uma releitura do folclore nordestino em linguagem teatral moderna. O
enredo da peça é um trabalho de montagem e moldagem baseado em uma tradição muito antiga, que remonta aos autos
medievais e mais diretamente a inúmeros autores populares
que se dedicaram ao gênero do cordel.
As apropriações de Suassuna tanto do folheto nordestino
quanto de outras fontes literárias são possíveis porque a palavra imitação, usada por Suassuna, remete-nos ao conceito
aristotélico de mimesis, cujo significado não representa apenas

_________________________________________________________

3.

Uma redação alternativa para um segmento do texto em
que se respeitam as normas de concordância encontra-se
em:
(A)

Tanto histórias e casos narrados, como a narrativa
oral e a poesia, tratam-se de processos de criação
que Ariano Suassuna usa em seus romances.

(B)

A recriação de histórias mais antigas configuram-se
como a base de boa parte da obra de Shakespeare.

(C)

Cada um que reescreve uma história alheia atribuilhe uma forma textual que pode ser considerada autoral.

(D)

Embora devam haver histórias anteriores, a primeira
publicação de que se tem comprovação de um
folheto de cordel aconteceu em 1870, no Nordeste.

(E)

O fato de os folhetos serem expostos em cordões,
quando vendidos nas feiras livres, deram origem ao
nome “cordel”.

uma repetição à semelhança de algo, uma cópia, mas a representação de uma realidade. Suassuna já fez diversos elogios
da imitação como ato de criação e costuma dizer que boa parte
da obra de Shakespeare vem da recriação de histórias mais antigas.
Recontar uma história alheia, para o cordelista e para o
dramaturgo popular, é torná-la sua, porque existe na cultura popular a noção de que a história, uma vez contada, torna-se patrimônio universal e transfere-se para o domínio público. Autoral
é apenas a forma textual dada à história por cada um que a
reescreve.
(Adaptado de FOLCH, Luiza. Disponível em: www.omarrare.uerj.br/numero15. Acesso em 17/05/2014)
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4.

8.

Considere o que se afirma abaixo sobre a pontuação do
texto.

I. Sem prejuízo do sentido original, uma vírgula pode
ser colocada imediatamente após “atividades” no
segmento As atividades que o grupo desenvolveu
o
apontavam para três direções... (2 parágrafo)

II. No segmento Suas obras se caracterizam justamente por isso, pelo domínio dos ritmos da poética
popular nordestina, a vírgula colocada imediatamente após “isso” pode ser corretamente substituída por dois-pontos, uma vez que a ela se segue
o
uma explicação. (1 parágrafo)

Considerando-se o contexto, a palavra que no segmento
... que remonta aos autos medievais... (5 parágrafo)
é um pronome com a função de objeto indireto.

(B)

As atividades que o grupo desenvolveu... (2 parágrafo) é uma conjunção que equivale a “conforme”.

(C)

... temas e formas de expressão artística que mais
o
tarde viriam a influenciar... (1 parágrafo) é uma conjunção que introduz o predicativo do sujeito.

(D)

... mais diretamente a inúmeros autores populares
o
que se dedicaram ao gênero do cordel. (5 parágrafo) é um pronome com a função de sujeito.

(E)

... e costuma dizer que boa parte da obra de
o
Shakespeare... (6 parágrafo) é um pronome que introduz um objeto direto.

III. Sem prejuízo para a correção gramatical, uma vírgula
pode ser colocada imediatamente após “sertão”, no
segmento A infância passada no sertão familiarizou o
futuro escritor e dramaturgo com os temas e formas
o
de expressão artística... (1 parágrafo)
Está correto o que se afirma APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

o

(A)

o

_________________________________________________________

I.
II e III.
II.
I e II.
I e III.

Atenção:

Para responder às questões de números 9 e 10,
considere o poema abaixo.
Foi bem saber-se que o Sertão
não só fala a língua do não

_________________________________________________________

(...)

5.

Os escritores que do Brejo,
ou que da Mata, têm o sestro

Recontar uma história alheia, para o cordelista e para o
dramaturgo popular, é torná-la sua, porque existe na cultuo
ra popular a noção de que... (7 parágrafo)

de só dar a vê-lo no pouco,
no quando em que o vê, sertão-osso.

Sem prejuízo da correção e do sentido original, e sem que
nenhuma outra modificação seja feita na frase, o elemento
sublinhado acima pode ser corretamente substituído por
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Para o litoral, o esqueleto
é o ser, o estilo sertanejo,

ainda que.
conquanto.
à medida que.
se bem que.
na medida em que.

que pode dar uma estrutura
ao discurso que se discursa.
Tu, que conviveste o Sertão
quando no sim esquece o não,

_________________________________________________________

6.

e sabes seu viver ambíguo,
vestido de sola e de mitos,

II
O estímulo I criação de uma literatura dramática 


a quem só o vê retirante,
vazio do que nele é cante,

raízes estivessem fincadas na realidade brasileira, particularmente na nordestina, era um dos objetivos do grupo

III

 .... Ariano Suassuna se juntou.

nos deste a ver que nele o homem
não é só capaz de sede e fome.

Preenchem, correta e respectivamente, as lacunas I, II
e III da frase acima:

Sertanejo, nos explicaste
como gente à beira do quase,

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

à
a
a
à
à

−
−
−
−
−

em que
as quais
das quais
cujas
nas quais

−
−
−
−
−

que habita caatingas sem mel,
cria os romances de cordel:

por que
no que
com o qual
ao qual
em que

o espaço mágico e o feérico,
sem o imediato e o famélico,
fantástico espaço suassuna,
que ensina que o deserto funda

_________________________________________________________

7.

A infância passada no sertão familiarizou o futuro escritor
o
e dramaturgo com temas e... (1 parágrafo)
O verbo que, no contexto, exige o mesmo tipo de complemento que o grifado na frase acima está empregado em:
(A)

O caldo cultural do Nordeste (...) foi primordial na
formação do paraibano Ariano Suassuna.

(B)

...levar o teatro ao povo por meio de apresentações...

(C)

...que remonta aos autos medievais...

(D)

...existe na cultura popular a noção de que a história...

(E)

...surgiu no Nordeste a chamada literatura de cordel.

TRT13-Conhecimentos Gerais1

(Trecho de: A pedra do
reino. NETO, João Cabral de
Melo)

9.

No poema, reforça-se a ideia de que, por meio da obra de
Suassuna, fica demonstrado que há um vigoroso caldo
cultural no sertão nordestino. Tal ideia se encontra no verso que está em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Tu, que conviveste o Sertão
que ensina que o deserto funda
vazio do que nele é cante
que habita caatingas sem mel
a quem só o vê retirante
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10.

Sem prejuízo do sentido original, substitui-se corretamente, no poema,
(A)

o sestro por a mania.

(B)

o feérico por o humilde.

(C)

o famélico por o famigerado.

(D)

fantástico por legítimo.

(E)

caatingas por brenhas.
Noções de Direito Administrativo

11.

12.

13.

4

O Tribunal Regional do Trabalho pretende modernizar seus processos de trabalho, ampliando o processamento eletrônico de várias
etapas e instituindo uma solução integrada de informática. Necessita, ainda, adquirir uma significativa quantidade de computadores
com tecnologia e capacidade de processamento compatíveis com a solução a ser adotada. De acordo com as disposições da
o
Lei n 8.666/93, a autoridade competente
(A)

poderá adquirir os computadores com inexigibilidade de licitação, optando, desde que justificadamente, por marca de sua
preferência.

(B)

poderá contratar, conjuntamente, o desenvolvimento da solução de informática e a aquisição dos computadores, com
dispensa de licitação, se comprovar a economicidade da contratação.

(C)

deverá realizar pré-qualificação das empresas prestadoras de serviço e fornecedoras de equipamentos, para fins de
escolha das propostas mais vantajosas.

(D)

poderá contratar a aquisição dos computadores com inexigibilidade de licitação, se comprovar que somente podem ser
fornecidos por representante comercial exclusivo.

(E)

poderá contratar os serviços e fornecimentos com inexigibilidade de licitação, desde que comprove que os mesmos não
possuem natureza comum.

Determinado órgão do Poder Judiciário contratou, mediante prévio procedimento licitatório, a prestação de serviços de vigilância,
pelo prazo de 12 meses. O edital de licitação e o respectivo contrato previram a prorrogação do prazo originalmente eso
tabelecido para a prestação dos serviços em questão. Referida previsão, à luz das disposições da Lei n 8.666/93,
(A)

possibilita a prorrogação por períodos iguais e sucessivos, limitada a 60 meses e, em caráter excepcional, devidamente
justificado e mediante autorização da autoridade superior, por mais 12 meses.

(B)

obriga o contratado a anuir com a prorrogação, por igual período, salvo comprovada impossibilidade de manutenção das
condições originalmente pactuadas.

(C)

condiciona-se à anuência do contratado e à comprovação de economicidade da prorrogação, observado o limite máximo
de 48 (quarenta e oito) meses.

(D)

possibilita, apenas, uma prorrogação, por igual período, eis que se trata de serviço de natureza contínua, condicionada à
anuência do contratado.

(E)

viola as disposições legais que atrelam a contratação à vigência dos créditos orçamentários, sendo possível, contudo, a
prorrogação mediante aditamento contratual, observado o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses.

Ana, servidora pública federal, titular de cargo efetivo e investida da função de chefia de determinada repartição pública,
recusou-se a assinar certidão de contagem de tempo de serviço solicitada por servidor público em face de desavenças pessoais
o
com o requerente, recusando fé a referido documento público. De acordo com as disposições da Lei n 8.112/90, que estabelece o
regime jurídico dos servidores públicos federais, Ana sujeita-se à penalidade de
(A)

advertência, cabendo suspensão no caso de reincidência.

(B)

suspensão, cabendo demissão no caso de reincidência.

(C)

demissão.

(D)

cassação da função de chefia, cabendo demissão no caso de reincidência.

(E)

suspensão, conversível em multa.
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14.

A respeito dos atos administrativos, considere:

17.

I. Apenas os atos discricionários são passíveis de revogação, mantidos os efeitos anteriormente produzidos.

O Ciclo PDCA inclui as seguintes etapas sequenciais:
(A)

diagnóstico; definição de metas; monitoramento;
avaliação.

(B)

planejamento; execução; controle/verificação; ação
avaliativa/corretiva.

(C)

priorização; definição de objetivos, capacitação;
ação avaliativa/corretiva.

(D)

planejamento; desenvolvimento; capacitação; avaliação.

(E)

programação; direcionamento; controle/verificação;
avaliação de resultados.

II. Os atos vinculados, quando eivados de vício de
competência são passíveis de convalidação, salvo
em matérias de competência exclusiva.

III. Os atos vinculados podem ser anulados, retroagindo a anulação à data da edição do ato, ou revogados, com efeitos a partir da revogação.
Está correto o que consta APENAS em

_________________________________________________________

(A)

I e III.

(B)

I e II.

(C)

II e III.

O Project Management Institute − PMI tornou-se referência como uma das principais associações profissionais em
gerenciamento de projetos. O PMBOK é uma das principais publicações do instituto e envolve nove áreas do conhecimento, dentre as quais,

(D)

I.

(A)

a pesquisa de satisfação do cliente.

(E)

II.

(B)

a certificação de qualidade.

(C)

as ferramentas de auditoria.

(D)

o gerenciamento de escopo.

(E)

o mapeamento estratégico.

18.

_________________________________________________________

15.

Determinado Tribunal pretende contratar consultoria especializada para desenvolver indicadores de desempenho e
aplicar programa de desenvolvimento de competências
gerenciais voltado a seu quadro de pessoal. De acordo
o
com as disposições da Lei n 8.666/93, o procedimento licitatório para a contratação em questão
(A)

deverá se dar na modalidade pregão.

(B)

deverá ser do tipo melhor técnica, que é o procedimento obrigatório para a contratação de serviços
técnico especializados.

(C)

_________________________________________________________

19.

poderá ser na modalidade convite, independentemente do valor.

(D)

será, obrigatoriamente, na modalidade concorrência,
independentemente do valor.

(E)

poderá ser do tipo técnica e preço, em se tratando
de atividade predominantemente intelectual.

_________________________________________________________

16.

De acordo com as disposições contidas na Resolução
o
n 70/2009 do Conselho Nacional de Justiça − CNJ, que
dispõe sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica no
âmbito do Poder Judiciário,
(A)

os Tribunais deverão elaborar seus respectivos planejamentos estratégicos, com abrangência, mínima,
de 2(dois) anos.

(B)

são estabelecidos os objetivos estratégicos do Poder
Judiciário, entre os quais se inserem imparcialidade
e celeridade.

(C)

o Plano Estratégico Nacional fixa, para os Tribunais,
as metas de curto, médio e longo prazo.

(D)

constitui missão do Poder Judiciário, fixada no Plano
Estratégico Nacional, ser reconhecido pela sociedade como instrumento efetivo de justiça e equidade.

(E)

os planejamentos estratégicos dos Tribunais deverão conter, pelo menos, um indicador de resultado
para cada objetivo estratégico.

O Balanced Scorecard − BSC, cujos mentores são Robert
Kaplan e David Norton, é
(A)

um sistema de avaliação de desempenho organizacional que contempla apenas indicadores financeiros.

(B)

um mecanismo para formulação da estratégia da
instituição voltado à missão de futuro e visão de longo prazo.

(C)

um modelo de gestão estratégica que alinha missão,
visão e estratégias a um conjunto de indicadores financeiros e não financeiros.

(D)

(E)

_________________________________________________________

20.

Considere que a implementação de uma ação governamental foi concluída no prazo estabelecido, com custos reduzidos e de acordo com o escopo idealizado, porém não
foi considerada pela sociedade como promotora dos benefícios esperados. Essa ação foi
(A)

eficaz, porém não eficiente.

uma metodologia para avaliação e desenvolvimento
de competências individuais orientada pelo denominado mapa estratégico.

(B)

efetiva, porém não eficaz.

(C)

eficiente, porém não efetiva.

uma metodologia de avaliação de desempenho organizacional e não individual, baseada em guias
operacionais.

(D)

efetiva, porém não eficiente.

(E)

econômica, porém não eficiente.

TRT13-Conhecimentos Gerais1

5

Caderno de Prova ’H08’, Tipo 001
26.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21.

A elevação crítica da pressão arterial, em geral pressão
arterial diastólica ≥ 120 mmHg, porém com estabilidade
clínica, sem comprometimento de órgãos-alvo, caracteriza
o que se convencionou definir como
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Emergência hipertensiva.
Urgência hipertensiva.
Hipertensão estágio 1.
Hipertensão estágio 2.
Hipertensão diastólica isolada.

_________________________________________________________

22.

No primeiro atendimento, pré-hospitalar, às vítimas que apresentam convulsões tônico-clônicas generalizadas, deve-se,
durante a convulsão, primeiramente,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

27.

restringir a vítima.
colocar acesso venoso.
tentar proteger a vítima de danos.
administrar diazepam via oral.
colocar objeto entre os dentes ou na boca.

Em alguns casos são indicados a quimioprofilaxia de tuberculose, por exemplo, para reatores fortes ao teste tuberculínico (PPD > 10 mm) sem sinal de doença ativa com
condição clínica associada a alto risco de desenvolvê-la.
Considerando que não tenha ocorrido exposição a cepa
resistente, a medicação indicada, neste caso, é
(A)

pirazinamida + rifampicina.

(B)
(C)
(D)
(E)

rifampicina.
etambutol.
isoniazida.
zidovudina+lamivudine.

(A)

epicondilite de cotovelo.

(B)

síndrome do túnel do carpo.

(C)

dedo em gatilho.

(D)

síndrome de De Quervain.

(E)

tenossinovite dos extensores dos dedos.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

23.

Trabalhador que realiza em sua jornada de trabalho, exclusivamente, a atividade de apertar parafusos com movimentos de esforço estático e preensão prolongada de
objetos, principalmente com o punho estabilizado em flexão
dorsal e nas prono-supinações com utilização de força,
apresenta o possível diagnóstico da doença relacionada ao
trabalho de

Para prevenção de acidentes de trabalho é recomendada
a adoção de medidas capazes de eliminar ou neutralizar
as condições que implicam risco para a saúde e integridade física dos trabalhadores, um dos critérios considerados fundamentais é
(A)

interferir com a produtividade.

(B)

ser dependente da vontade do trabalhador.

(C)

ter prazo de aplicação compatível com o grau de
risco.

(D)

provocar o deslocamento do risco.

(E)

apresentar medida momentânea.

_________________________________________________________

28.

Considere abaixo as doenças relacionadas ao trabalho e
os tipos de risco do agente que pode ocasioná-las.
Doenças relacionadas ao
trabalho

I.

1. FÍSICO

II. Mesotelioma de pleura

_________________________________________________________

24.

Tuberculose

III. Perda auditiva induzida

A relação entre os casos novos de perda auditiva induzida
por ruído ocupacional de uma determinada empresa, dividido pelo número de trabalhadores expostos ao ruído desta empresa em certo período refere-se à taxa de

por ruído

2. QUÍMICO

IV. Síndrome de Raynaud
3. BIOLÓGICO

V. Saturnismo
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Tipos de risco

incidência.
prevalência.
frequência relativa.
frequência cumulativa.
prevalência proporcional.

Está correto o que consta em
(A)

I-3;

II-1; III-1; IV-1; V-2.

(B)

I-3;

II-2; III-1; IV-1; V-2.

_________________________________________________________

(C)

I-2;

II-2; III-1; IV-2; V-1.

25.

(D)

I-3;

II-1; III-1; IV-3; V-2.

(E)

I-1;

II-1; III-1; IV-3; V-1.

6

O objetivo de um estudo era avaliar a associação do trabalho em galvânica com a ocorrência de perfuração de
septo nasal. Foram levantados os casos atendidos de 2000
a 2005 do Serviço de otorrinolaringologia de um determinado Hospital com o diagnóstico de perfuração de septo nasal. Para comparação levantou-se os atendimentos ocorridos no mesmo período com diagnósticos de outras doenças otorrinolaringológicas que não fossem a perfuração de
septo nasal. Nestes dois grupos foi aplicado questionário levantando a informação sobre trabalho em galvanoplastia.
Este tipo de estudo é chamado de
(A)
(B)
(C)
(D)

ensaio clínico.
coorte.
ecológico.
caso-controle.

(E)

série temporal.

_________________________________________________________

29.

Em um posto de vacinação para os trabalhadores que
tenham contato permanente com os pacientes, bem como
aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não
previamente esterilizados, é assegurado a percepção de
adicional de insalubridade, que incidente sobre o salário
mínimo da região, equivalente, em %, a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

25.
40.
10.
30.
20.
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30.

O trabalhador que exerce atividade de trabalho como técnico
de radiologia, está exposto à radiação ionizante (raio X). Pela
Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer
(International Agency for Research on Cancer − IARC) a
classificação da radiação ionizante é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

34.

provavelmente não carcinogênica para humanos.
provavelmente carcinogênica para humanos.
possivelmente carcinogênica para humanos.
não carcinogênica para humanos.
carcinogênica para humanos.

_________________________________________________________

31.

Estudos recentes têm comprovado que empresas que
desenvolveram programas de promoção de atividades
físicas obtiveram benefícios econômicos adicionais em
virtude da redução do absenteísmo e do aumento da
produtividade dos trabalhadores. Para a prática de exercícios físicos é recomendado
(A)

ser de caráter contínuo, com duração variável de 30
a 60 minutos, obrigatoriamente, mas atingindo sempre o tempo mínimo de 30 minutos.

(B)

período de adaptação, que pode ser variável, de
uma a quatro semanas.

(C)

que o tipo de atividade seja definido pelo educador
físico, de acordo com as características físicas do individuo, independente do gosto.

(D)

(E)

que a intensidade da atividade física atinja mais de
85% da frequência cardíaca máxima prevista para a
idade.

35.

36.

Trabalhador teve síndrome do manguito rotador relacionada a sua atividade de trabalho, ficou afastado das atividades laborais realizando fisioterapia e acunputura, teve melhora do quadro e retornou após 3 meses para realizar
exame de retorno ao trabalho. Neste caso, não é recomendado que ele retorne em atividade que exija
o uso de chave de fenda constante.

(B)

o uso de instrumentos com compressão palmar
repetida.

(C)

movimentos repetidos de pinça de polegar.

(D)

movimentos de desvio ulnar de punho constantes.

(E)

abdução e elevação dos braços, acima de 60°.

_________________________________________________________

33.

Em indivíduos expostos ao estireno, o indicador biológico,
sua interpretação e conduta, quando está acima do índice
biológico máximo permitido (IBMP) são:
(A)

Ácido hipúrico, doença relacionada ao trabalho, emitir CAT (comunicação de acidente de trabalho).

(B)

Ácido hipúrico, exposição excessiva, indicar medidas
de controle nos ambientes de trabalho.

(C)

Ácido metil-hipúrico, exposição excessiva, indicar
medidas de controle nos ambientes de trabalho.

(D)

Ácido mandélico, doença relacionada ao trabalho,
emitir CAT (comunicação de acidente de trabalho).

(E)

Ácido mandélico, exposição excessiva, indicar medidas de controle nos ambientes de trabalho.

TRT13-An.Jud.-Med.Trabalho-H08

é elaborado pelo técnico de segurança do trabalho.

(B)

somente inclui os riscos analisados quantitativamente.

(C)

deve ser elaborado com a participação do maior
número de trabalhadores.

(D)

deve ser, obrigatoriamente, apresentado na SIPAT.

(E)

é optativo para as empresas que têm o PPRA elaborado.

A imunização dos trabalhadores de saúde contra hepatite
B é uma medida considerada como prevenção
(A)

terciária.

(B)

primordial.

(C)

secundária.

(D)

primária.

(E)

quaternária.

_________________________________________________________

não considerar as tarefas do dia a dia ou ainda as
realizadas no lazer.

(A)

(A)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

32.

O mapa de risco é uma representação referente aos riscos
existentes no local de trabalho, que

Atualmente, para assegurar o desempenho econômico e
produtivo de uma empresa industrial, há grande preocupação com as questões ambientais. Sobre esse assunto,
é correto afirmar que
(A)

a imagem pública da empresa e das relações com
os órgãos governamentais não sofre alteração com
medidas relacionadas a esta questão.

(B)

a primeira ação deve ser a menor utilização de materiais, independente dos tipos e quantidades de resíduos produzidos.

(C)

não há legislação atualmente relacionada à questão
ambiental em empresas, sendo este compromisso
individual.

(D)

deve haver envolvimento dos trabalhadores operacionais, independente do comprometimento da alta
direção.

(E)

melhorias na eficiência produtiva com menor utilização de energia por unidade de produto é benefício
para a empresa.

_________________________________________________________

37.

O método de análise de acidentes de trabalho, baseado na
teoria de sistemas, que concebe o acidente como fenômeno
decorrente de uma rede de fatores de interação é
(A)

o Brainstorming.

(B)

o PDCA.

(C)

a RULA.

(D)

a Árvore de causas.

(E)

o Diagrama de Pareto.
7
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38.

Hoje, acidentes fatais no Brasil
(A)

podem ser avaliados através do número de casos
notificados pela CAT e pelo SINAN.

(B)

ocorrem na mesma proporção entre homens e
mulheres, com diferenças entre as causas do óbito.

(C)

42.

acontecem em um número semelhante de casos
notificados entre trabalhadores formais e informais.

(D)

são notificados pelo SINAN, portanto, este banco de
dados é o mais representativo para estudos epidemiológicos.

(E)

continuam aumentando, apesar das melhorias das
condições de trabalho devido a conscientização de
melhor registro dos casos.

43.

Na sociologia do trabalho, Marx empregou o conceito de
mais-valia que é a diferença entre o valor final da mercadoria produzida e a soma do valor dos meios de
produção e do valor do trabalho, que seria a base do lucro
no sistema capitalista. A mais-valia relativa é decorrente
da contração do tempo de trabalho necessário e da
correspondente alteração na relação quantitativa entre
ambas as partes componentes da jornada de trabalho. É
um exemplo de mais-valia relativa:
(A)

aumento do tempo da jornada de trabalho.

(B)

intensificação do ritmo de trabalho.

(C)

automatização do processo de trabalho.

(D)

severa vigilância a todos os atos na unidade produtiva.

(E)

controle do tempo de produção com implantação de
esteiras.
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(B)

tremores que evoluem das extremidades até às cinturas articulares.

(C)

palidez, cianose e dormência em articulações metacarpofalangeanas.

(D)

rebaixamento do nível da consciência e da capacidade de deslocar a atenção.

(E)

presença de manchas cianóticas indolores em pele
dos braços e pernas.

Para o devido cumprimento da legislação trabalhista, o
médico do trabalho, que elabora o PCMSO de uma unidade hospitalar paraibana, deve incluir na avaliação
admissional e periódica de enfermeiros, na faixa etária
entre 18-45 anos, a comprovação de imunização contra:
Hepatite B, febre amarela e tríplice viral.
Hepatite A, tríplice viral, tétano e difteria.
Hepatite B, febre amarela, tétano e difteria.
Hepatite A, febre amarela e tríplice viral.
Hepatite B, tríplice viral, tétano e difteria.

_________________________________________________________

44.

Um bancário do setor de processamento de dados, que é
artificialmente refrigerado, realiza digitação acima de
8.000 toques/hora evolui com queixa de dor e parestesia
em mão direita. Para corroborar o diagnóstico de mononeuropatia relacionada ao trabalho é esperado ao exame
físico:
(A)

Dor a dígito-percussão em projeção de túnel de carpo.

(B)

Aumento da sensibilidade superficial ao teste de monofilamento.

Os critérios de avalição de conforto térmico e níveis de
ruído em locais de trabalho, onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constante
são definidos pela Norma Regulamentadora − NR

(C)

Hipertrofia tenar e carpal à inspeção da região álgica.

(D)

Ausência de alteração de força de preensão e de
pinça.

(A)

17.

(E)

Tremores finos de extremidades exacerbados ao toque.

(B)

15.

(C)

7.

(D)

9.

A Norma Regulamentadora que discute a questão da
ergonomia nos postos de trabalho (NR 17) indica que nas
situações na qual haja excesso de carga muscular estática
ou dinâmica deve-se observar se

(E)

24.

(A)

a avaliação de desempenho para remuneração leva
em consideração as repercussões sobre a saúde
dos trabalhadores.

(B)

são incluídas pausas para descanso quando o peso
levantado pelo trabalhador for maior que três vezes
o seu próprio peso.

(C)

há exigência de produção com aumento gradativo
em relação aos níveis de produção vigentes na época anterior a afastamento até 15 dias.

(D)

o estabelecimento de adaptações preventivas quanto ao levantamento e transporte de carga são definidos pelo perito médico do INSS.

(E)

o peso máximo para o transporte de cargas executados por mulheres poderá ser superior àquele
admitido para os homens de maior faixa etária.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

41.

vertigem com sensação de instabilidade e movimento rotatório do corpo.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

40.

(A)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

39.

A Síndrome de Raynaud, que pode ter etiologia ocupacional quando há exposição à vibração localizada de alta
frequência, caracteriza-se por

Há vinte dias, um trabalhador arquivista apresenta dor
intensa em ombro direito e teve diagnóstico ortopédico de
síndrome do manguito rotador (CID10 M75.1). O manguito
rotador é uma estrutura composta pelos músculos supraespinhal, infraespinhal,
(A)

redondo menor e subescapular.

(B)

trapézio e subescapular.

(C)

redondo maior e subescapular.

(D)

redondo menor e trapézio.

(E)

redondo maior e trapézio.

45.
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46.

Analista de processos judiciais fez parte de pesquisa conduzida pelo departamento médico sobre percepção acerca
de exposição a fatores psicossociais no trabalho com uso
de questionário específico do Modelo Demanda-Controle,
proposto por Robert Karasek. O enquadramento das atividades do analista como sendo uma função de alta exigência indica
(A)

equilíbrio entre demandas psicológicas e controle
sobre o trabalho.

(B)

alta demanda psicológica e alto controle sobre o
trabalho.

(C)

baixa demanda psicológica e baixo controle sobre o
trabalho.

(D)

baixa demanda psicológica e alto controle sobre o
trabalho.

(E)

49.

Ao se proceder com a avaliação ergonômica do posto de
trabalho de estoquistas de uma indústria gráfica foi observado o frequente levantamento e transporte de carga. É
esperado encontrar quadro de lombalgia (CID10 M54.5)
entre os trabalhadores que fazem esta atividade, caracterizado por:
(A)

diminuição do tônus muscular com pontos de dor
miofascial em musculatura cervical, da base do crânio e dos ombros.

(B)

áreas de rigidez muscular com dor à palpação do
trapézio e aumento da lordose cervical ao exame físico.

(C)

não evoluir para degeneração de discos intervertebrais cervicais ou lombares, como abaulamentos
ou hérnia.

(D)

dor intermitente na coluna lombar que irradia pela face
posterior da coxa até a face lateral do tornozelo e pé.

(E)

a solicitação de hemossedimentação como exame
complementar, o que não ajuda a elucidar diagnósticos diferenciais.

alta demanda psicológica e baixo controle sobre o
trabalho.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

47.

50.

Cabe aos servidores públicos federais, na função de médio
cos do trabalho, conhecerem o Decreto n 6.856/2009 que
regulamenta a legislação sobre exames médicos periódicos de servidores, que preconiza:
(A)

A realização de exames médicos periódicos tem
como objetivo prioritário subsidiar o planejamento de
concursos públicos para provimento de cargos.

(B)

Servidores com mais de cinquenta anos devem ser
submetidos à avaliação clínica e realização de mamografia, para mulheres, e PSA, para homens.

(C)

A realização anual dos exames médicos periódicos
dos servidores com idade acima de quarenta e cinco
anos para homens e quarenta para mulheres.

(D)

É ilícito ao servidor se recusar a ser submetido à
avaliação clínica e à realização dos exames laboratoriais requeridos pela Administração pública federal.

Se um marceneiro de manutenção apresenta uma perda
auditiva permanente induzida pelo ruído ocupacional à
audiometria periódica há, na orelha interna, uma lesão
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

do trago.
do vestíbulo.
da caixa do tímpano.
da cóclea.
da cadeia ossicular.

_________________________________________________________

(E)

51.

A exposição a agentes químicos será monitorada
por dosagens de indicadores biológicos previstos em
Normas expedidas pelo Ministério da Previdência
Social.

_________________________________________________________

48.

O perfil de morbidade de trabalhadores sofre influência
dos fatores de risco presentes no ambiente e condições
de trabalho. A Classificação de Schilling categoriza as
doenças conforme sua relação com o trabalho como
(A)

fator contributivo, mas não necessário, como a intoxicação por chumbo.

(B)

fator contributivo, mas não necessário, como a asma.

(C)

provocador de um distúrbio latente, ou agravador de
doença já estabelecida, como o transtorno depressivo.

(D)

causa necessária, como o infarto do miocárdio.

(E)

provocador de um distúrbio latente, ou agravador de
doença já estabelecida, como a silicose.
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A fadiga visual associada ao trabalho com computador pode ser caracterizada pela presença de um ou mais sintomas
oculares como resultado de exposição regular ao monitor.
Entre os fatores de risco extrínsecos ambientais para a síndrome visual relacionada ao trabalho (Computer vision
syndrome) está
(A)

o uso de protetores de tela com menor reflexo da luz
ambiente.

(B)

a exposição à umidificação artificial do ar em escritórios.

(C)

o posicionamento inadequado da cadeira de trabalho.

(D)

a baixa luminosidade indireta projetada no posto de
trabalho.

(E)

a jornada de trabalho entre 4 a 6 horas em turno
diurno.

_________________________________________________________

52.

Em relação ao monitoramento dos níveis de exposição ao
mercúrio em um garimpo, o monitoramento
(A)

ambiental é mais difícil de ser realizado do que o
monitoramento biológico, pois depende da aceitação
dos indivíduos expostos.

(B)

biológico, em seu processo de escolha, deve considerar a toxicocinética e a toxicodinâmica do mercúrio.

(C)

ambiental deve ser feito distante da fonte de poluição local de produção e consumo para evitar
contaminação.

(D)

biológico tem como principal desvantagem a impossibilidade de refletir uma exposição mais próxima do
real.

(E)

ambiental indica a exposição total a que o trabalhador absorveu por todas as vias de penetração.
9
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53.

Em um setor administrativo é comum o absenteísmo por
quadros álgicos em membros superiores. Entre as medidas recomendadas para melhorar a organização e gestão
do trabalho pode ser citado:
(A)

o fracionamento de equipes para diminuir interações
sociais em prol da manutenção da produtividade.

(B)

o aumento do ritmo real das tarefas por pagamento
de horas-extras sempre que necessário.

(C)

o enriquecimento das tarefas, mesclando atividades
de conteúdo monótono e repetitivo.

(D)

o aumento da participação real dos trabalhadores
nos processos decisórios na empresa.

(E)

estímulo às condições que ensejem a competição
visando um maior desenvolvimento profissional.

57.

a prática de cochilos em intervalos de repouso no
ambiente de trabalho.

(B)

o consumo livre de cafeína até duas horas antes de
iniciar o período de sono.

(C)

aumentar o número de horas entre o fim do sono e o
início do trabalho.

(D)

uma dieta com altos teores de lipídios, principalmente durante a madrugada.

(E)

o uso de medicamentos indutores de sono após a
jornada noturna.

59.

o

Conforme a Lei n 8.112/1990, uma servidora pública que
exerça sua atividade como técnica de radiologia em hospital federal,
(A)

poderá receber os adicionais de insalubridade e de periculosidade de forma concomitante até à aposentadoria.

(B)

Neurastenia (F48.0).

(B)

Transtorno afetivo bipolar (F31.0).

(C)

Estado de “stress” pós-traumático (F43.1).

(D)

Transtorno de somatização (F45.0).

(E)

Síndrome de Burnout (Z73.0).
o

A Portaria n 104/2011 do Ministério da Saúde indica os
Transtornos Mentais Relacionados ao Trabalho como quadros de Notificação Compulsória em Unidades Sentinelas.
o
Portanto, conforme lista da Portaria/MS n 1.339/1999,
deve ser notificada a síndrome de dependência relacionada ao trabalho devido ao uso de
(A)

cocaína (F14.2).

(B)

álcool (F10.2).

(C)

canabinoides (F12.2).

(D)

sedativos e hipnóticos (F13.2).

(E)

solventes voláteis (F18.2).

_________________________________________________________

_________________________________________________________

55.

58.

Como medida de intervenção para minimizar os impactos
à saúde de trabalhadores cuja jornada de trabalho ocorre
essencialmente em período noturno, preconiza-se
(A)

(A)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

54.

Ao avaliar um médico que há mais de duas décadas
exerce sua atividade profissional em atendimentos de urgências/emergências que está apresentando esvaziamento afetivo, insensibilidade às queixas dos seus pacientes e
frustração acerca do seu exercício profissional há suspeita
inicial de

Acidente em serviço é o dano físico ou mental sofrido pelo
servidor, dano relacionado, mediata ou imediatamente,
com as atribuições do cargo exercido, ou equiparável.
Pela legislação do servidor público federal, é considerado
acidente em serviço:
(A)

quadro de malária em policial federal que mora e
trabalha na região amazônica.

pode ter cessado o seu direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade a qualquer momento.

(B)

glaucoma em fiscais de fumigação na agricultura
exposto a brometo de metila.

(C)

faz jus ao adicional de insalubridade, independentemente da habitualidade que se exponha à radiação
ionizante.

(C)

hipertensão arterial sistêmica em controladores de
tráfego aéreo urbano.

(D)

deverá ficar afastada de toda e qualquer condição de
trabalho durante a gestação e até um ano de lactação.

(D)

entorse de tornozelo em bibliotecária no trajeto trabalho-supermercado-casa.

(E)

deverá ser submetida a exames médicos em frequência mínima anual, caso se exponha à radiação
ionizante.

(E)

diabetes mellitus em pintor de paredes que se
expõe, rotineiramente, ao tolueno.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

56.

Um servidor do poder judiciário, sob regime jurídico dos
servidores públicos civis da União, acometido de espondiloartrose anquilosante
(A)

não poderá ser submetido à readaptação, mesmo se
recomendado em inspeção médica, por ser portador
de doença grave.

(B)

Um auditor fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego, com
histórico de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica − DPOC,
é internado em unidade hospitalar por pneumonia comunitária. Entre os seus direitos previdenciários está a
(A)

licença para tratamento de saúde enquanto houver
comprovação de incapacidade laborativa.

poderá ser aposentado por invalidez permanente
quando completar 12 (doze) meses de licença médica.

(B)

licença para tratamento de saúde permanente assintomático ou levemente sintomático.

(C)

após aposentadoria por invalidez pela unidade de
recursos humanos não poderá retornar à atividade.

(C)

(D)

tem direito à licença para tratamento de saúde,
mesmo que não apresente atestado médico à unidade de recursos humanos.

licença por acidente em serviço pelo nexo causal,
com exposição ocupacional a benzeno.

(D)

tem direito à aposentadoria por invalidez por ser portador de doença grave, automaticamente após diagnóstico.

aposentadoria por invalidez devido ao quadro de base ser considerado uma doença grave.

(E)

pensão temporária aos dependentes, enquanto o
servidor estiver em tratamento hospitalar.

(E)
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DISCURSIVA - REDAÇÃO
Atenção:
− Deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 20 linhas e máximo de 30 linhas.
− Conforme Edital do Concurso, será atribuída nota ZERO à Prova Discursiva − Redação, na Folha Definitiva, que: a) fugir à modalidade de texto
solicitada e/ou ao tema proposto; b) apresentar texto sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em
versos) ou qualquer fragmento de texto escrito fora do local apropriado; c) for assinada fora do local apropriado; d) apresentar qualquer sinal que, de
alguma forma, possibilite a identificação do candidato; e) estiver em branco; f) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível.
− Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da Prova de Redação.

Os transtornos mentais são comuns demais para que continuemos a vê-los com preconceito. São doenças como quaisquer
outras, mas que têm a peculiaridade de afetar o órgão do corpo que nos diz quem somos.
(...)
O diagnóstico de um transtorno mental grave é frequentemente entendido como uma sentença de comprometimento da vida
em sociedade. A ciência mostra, porém, que o diagnóstico é o eixo articulador de estratégias terapêuticas para a remissão de
sintomas e a reabilitação das pessoas à vida profissional.
(Adaptado de BRESSAN, Rodrigo. Folha de S.Paulo, 18/05/2014)

Considerando o que se afirma acima, desenvolva um texto dissertativo-argumentativo a respeito do seguinte tema:
As questões suscitadas pelas doenças mentais no universo do trabalho
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