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2.

Língua Portuguesa
Atenção:

Considere o texto abaixo para responder às
questões de números 1 a 6.

A expressão “política indigenista” foi utilizada por muito
tempo como sinônimo de toda e qualquer ação política governamental que tivesse as populações indígenas como objeto. As
diversas mudanças no campo do indigenismo nos últimos anos,
no entanto, exigem que estabeleçamos uma definição mais precisa e menos ambígua do que seja a política indigenista.
Primeiramente temos como agentes principais os próprios
povos indígenas, seus representantes e organizações. O amadurecimento progressivo do movimento indígena desde a década de 1970, e o consequente crescimento no número e diversidade de organizações nativas, dirigidas pelos próprios índios,
sugere uma primeira distinção no campo indigenista: a “política
indígena”, aquela protagonizada pelos próprios índios, não se
confunde com a política indigenista e nem a ela está submetida.
Entretanto, boa parte das organizações e lideranças indígenas
vêm aumentando sua participação na formulação e execução
das políticas para os povos indígenas.
Numa segunda distinção, encontramos outros segmentos
que interagem com os povos indígenas e que também, como
eles, têm aumentado sua participação na formulação e execução de políticas indigenistas, antes atribuídas exclusivamente
ao Estado brasileiro. Nesse conjunto encontramos principalmente as organizações não governamentais. Somam-se a
este universo de agentes não indígenas as organizações religiosas que se relacionam com os povos indígenas em diversos
campos de atuação.
Contemporaneamente, portanto, temos um quadro complexo no qual a política indigenista oficial (formulada e executada
pelo Estado) tem sido formulada e implementada a partir de parcerias formais estabelecidas entre setores governamentais, organizações indígenas, organizações não governamentais e
missões religiosas.

3.

(B)

(C)

(D)

(E)

2

a distinção entre a política indigenista e a política
indígena está centrada no fato de que a primeira é
implementada pelo Estado enquanto a segunda é
colocada em prática pelos próprios índios.
a expressão política indigenista deixou de ser apropriada na medida em que uma diversidade de organizações nativas, dirigidas pelos próprios índios,
passou a prevalecer sobre as práticas governamentais.

... que interagem com os povos indígenas... (3 parágrafo)

(B)

As diversas mudanças no campo do indigenismo [...]
exigem que estabeleçamos uma definição mais
o
precisa... (1 parágrafo)

(C)

...boa parte das organizações e lideranças indígenas
o
vêm aumentando sua participação... (2 parágrafo)

(D)

...têm aumentado sua participação na formulação...
o
(3 parágrafo)

(E)

Somam-se a este universo de agentes não indígeo
nas as organizações religiosas ... (3 parágrafo)

Considere as afirmações:

I. O pronome destacado em ...e que também... (3o parágrafo) refere-se a outros segmentos.

II. Ambos os pronomes aquela e ela (2o parágrafo)
referem-se à expressão “política indígena”.

III. O pronome destacado em ...como eles, têm auo

mentado... (3 parágrafo) refere-se a povos indígenas.
Está correto o que se afirma APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

_________________________________________________________

4.

A expressão “política indigenista” foi utilizada por muito
tempo como sinônimo de toda e qualquer ação política governamental que...
Transpondo-se a frase acima para a voz passiva sintética, a forma verbal resultante será
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Depreende-se corretamente do texto que
(A)

o

(A)

_________________________________________________________

(Disponível em: pib.socioambiental.org. Acesso em 03/10/14.
Com adaptações)

1.

Mantendo-se a correção, o verbo que pode ser flexionado
no singular, sem que nenhuma outra alteração seja feita
na frase, está sublinhado em

utilizaram-se.
utiliza-se.
utilizaram.
utilizou-se.
utilizamos.

_________________________________________________________

5.

Mantendo-se a correção e o sentido, sem que nenhuma
outra modificação seja feita na frase, substitui-se corretamente
(A)

a tentativa de estabelecer uma definição menos ambígua do que seja a política indigenista mostrou-se
inconclusa, dada a complexidade da situação atual
em que a política indígena tem sido formulada.

“Entretanto” por “Embora” em Entretanto, boa parte
das organizações e lideranças indígenas vêm...
o
(2 parágrafo)

(B)

os povos indígenas amadureceram nas últimas décadas, o que fez com que demandas antigas do movimento indígena, aquelas protagonizada[s] pelos
próprios índios, fossem abandonadas.

“no entanto” por “todavia” em As diversas mudanças
no campo do indigenismo nos últimos anos, no eno
tanto, exigem que estabeleçamos... (1 parágrafo)

(C)

“portanto” por “por certo” em Contemporaneamente,
o
portanto, temos... (4 parágrafo)

os agentes não indígenas, apesar dos avanços atingidos desde a década de 1970, deixaram de pôr em
prática diversos projetos que tratavam de interesses
específicos dos índios, nos vários setores em que
atuam.

(D)

“no qual” por “cuja” em temos um quadro complexo
o
no qual a política indigenista oficial... (4 parágrafo)

(E)

“a partir de” por “acerca de” em a partir de parcerias
formais estabelecidas entre setores governamentais,
o
organizações indígenas... (4 parágrafo)
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6.

Nesse novo contexto, modifica-se o perfil do poder público. O judiciário, segundo tais parâmetros, representa uma força de emancipação. É a instituição pública encarregada, por excelência, de fazer com que os preceitos da igualdade prevaleçam na realidade concreta. Assim, os supostos da modernidade, particularmente a liberdade e a igualdade, dependem, para
se materializarem, da força do Judiciário, de um lado, e do
acesso à justiça, das possibilidades reais de se ingressar em tribunais, de outro.
Para terminar, volto à deusa Têmis, que enfrentava no
Olimpo o deus da guerra, Ares. Naquele tempo, como hoje,
duas armas se enfrentam: a violência, que destrói e vive da desigualdade, e a lei, que constrói e busca a igualdade.

A frase que se mantém correta após a inserção de uma ou
mais vírgulas, sem prejuízo do sentido original, está em:
(A)

Entretanto, boa parte das organizações, e lideranças
indígenas vêm aumentando sua participação na formulação e execução das políticas para os povos indígenas.

(B)

A expressão “política indigenista” foi utilizada, por
muito tempo, como sinônimo de toda e qualquer
ação política governamental, que tivesse as populações indígenas como objeto.

(C)

Nesse conjunto, encontramos, principalmente as organizações não governamentais.

(D)

Somam-se a este universo de agentes não indígenas, as organizações religiosas que se relacionam
com os povos indígenas, em diversos campos de
atuação.

(E)

Primeiramente, temos como agentes principais os
próprios povos indígenas, seus representantes e organizações.

(Adaptado de SADEK, Maria Tereza Aina. “Justiça e direitos: a
construção da igualdade”. In: Agenda Brasileira. São Paulo, Cia.
das Letras, 2011, p. 326-333.)

7.

Depreende-se corretamente do texto:
(A)

o direito à felicidade e à liberdade, embora constitutivos do homem, foram formalmente usurpados na
modernidade, a despeito do fato de que durante a
Antiguidade tais direitos eram compreendidos como
inerentes ao corpo social.

(B)

dada a persistência da imagem da deusa Têmis
como símbolo da justiça ao longo dos séculos,
ocorreram transformações importantes nos direitos
do homem da Antiguidade grega até os dias de hoje.

(C)

a evocação da batalha da deusa Têmis contra o
deus Ares vem corroborar uma das ideias defendidas no texto, qual seja, a de que, para se materializar, na atualidade a justiça deve ser um instrumento
de combate à desigualdade social.

(D)

o judiciário, cuja função na modernidade é consolidar equanimemente as demandas de diversos grupos sociais, configura-se como a instituição encarregada de fazer com que os princípios da liberdade e
da igualdade subsistam na realidade concreta.

(E)

a sociedade orgânica, na qual a liberdade individual
era restrita a alguns estratos sociais, paradoxalmente resultou no fortalecimento de movimentos sociais
segundo os quais a lei, para cumprir suas funções,
deveria ser igual para todos os indivíduos.

_________________________________________________________

Atenção:

Considere o texto abaixo para responder às questões de números 7 a 18.

Embora a aspiração por justiça seja tão antiga quanto
os primeiros agrupamentos sociais, seu significado sofreu profundas alterações no decorrer da história. Apesar das mudanças, um símbolo atravessou os séculos − a deusa Têmis −, imponente figura feminina, com os olhos vendados e carregando
em uma das mãos uma balança e na outra uma espada. Poucas divindades da mitologia grega sobreviveram tanto tempo.
Poucos deixariam de reconhecer na imagem o símbolo da justiça.
A persistência da representação esconde, contudo, importantes mudanças que ocorreram da Antiguidade grega até
nossos dias. Tanto os direitos quanto a justiça sofreram grandes
transformações.
A moderna ideia de justiça e de direito é inerente ao
conceito de indivíduo, um ente que tem valor em si mesmo, dotado de direitos naturais. Tal doutrina se contrapunha a uma
concepção orgânica, segundo a qual a sociedade é um todo.
A liberdade, nesse novo paradigma, deixa de ser uma
concessão ou uma característica de uma camada social e converte-se em um atributo do próprio homem.
A crença de que os direitos do homem correspondiam a
uma qualidade intrínseca ao próprio homem implicou enquadrar a
justiça em um novo paradigma. O justo não é mais correspondente à função designada no corpo social, mas é um bem individual, identificado com a felicidade, com os direitos inatos.
Da igualdade nos direitos naturais derivava-se não só a
liberdade, mas também as possibilidades de questionar a desigualdade entre os indivíduos, de definir o tipo de organização
social e o direito à resistência. Toda e qualquer desigualdade
passa a ser entendida como uma desigualdade provocada pelo
arranjo social. Nesse paradigma, a sociedade e o Estado não
são fenômenos dados, mas engendrados pelo homem. A desigualdade e o poder ilimitado deixam, pois, de ser justificados
como decorrentes da ordem natural das coisas. À lei igual para
todos incorpora-se o princípio de que desiguais devem ser tratados de forma desigual. Cresce a força de movimentos segundo os quais a lei, para cumprir suas funções, deve ser desigual
para indivíduos que são desiguais na vida real.
TJUAP-Conhecimentos Gerais2
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8.

Identifica-se uma causa e seu efeito, respectivamente, nos
segmentos que se encontram em:
(A)

A crença de que os direitos do homem correspondiam a uma qualidade intrínseca ao próprio homem /
implicou enquadrar a justiça em um novo paradigma.

(B)

Embora a aspiração por justiça seja tão antiga quanto os primeiros agrupamentos sociais / seu significado sofreu profundas alterações no decorrer da história.

(C)

Apesar das mudanças / um símbolo atravessou os
séculos − a deusa Têmis ...

(D)

À lei igual para todos / incorpora-se o princípio de
que desiguais devem ser tratados de forma desigual.

(E)

... para cumprir suas funções / deve ser desigual para indivíduos ...
3
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9.

14.

De acordo com o texto, a noção de que a sociedade não é
“um fenômeno dado” deve-se, entre outras razões,
(A)

à força emancipatória de movimentos sociais originados na Antiguidade.

(B)

à crença de que os direitos do homem são inerentes
ao próprio homem.

(C)

à possibilidade concreta de todo cidadão comum ingressar em tribunais.

(D)

ao fato de que a felicidade coletiva passou a ser vista como um direito social.

(E)

ao malogro dos dispositivos sociais para extinguir a
desigualdade.

A respeito da pontuação do texto, considere:

I. Sem prejuízo da correção e do sentido, uma vírgula
pode ser inserida imediatamente após lei, no sego
mento À lei igual para todos (6 parágrafo).

II. Mantendo-se a correção e o sentido, uma pontuação alternativa para um segmento do texto é: um
símbolo atravessou os séculos: a deusa Têmis, imponente figura feminina, com os olhos vendados e
carregando, em uma das mãos, uma balança e, na
o
outra, uma espada... (1 parágrafo).

III. Sem prejuízo da correção, a vírgula empregada imediatamente após individual, no segmento ...mas é um
bem individual, identificado com a felicidade, com os
o
direitos inatos, pode ser suprimida. (5 parágrafo)

_________________________________________________________

10.

Tal doutrina se contrapunha a uma concepção orgânica...

Está correto o que se afirma APENAS em:

O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o da
frase acima encontra-se sublinhado em:

(A)

(A)

Poucos deixariam de reconhecer na imagem...

(B)

(B)

Poucas divindades da mitologia grega sobreviveram
tanto tempo.

(C)

(C)

(D)
(E)

...e converte-se em um atributo do próprio homem.

_________________________________________________________

(D)

... para se materializarem...

(E)

...que enfrentava no Olimpo o deus da guerra, Ares.

15.

_________________________________________________________

11.

Sem que nenhuma outra alteração seja feita na frase, o sinal indicativo de crase deverá ser mantido caso se substitua o elemento sublinhado pelo que se encontra entre parênteses em:
(A)

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

...os supostos da modernidade (...) dependem, para se
materializarem, da força do Judiciário...
O verbo que possui, no contexto, o mesmo tipo de complemento que o sublinhado acima está empregado em:

O justo não é mais correspondente à função designada no corpo social... (atividades exercidas)

(A)

...os preceitos da igualdade prevaleçam na realidade
concreta.

(B)

...carregando em uma das mãos uma balança...

(B)

À lei igual para todos incorpora-se o princípio de
que... (integra-se)

(C)

O justo não é mais correspondente à função...

(C)

...e o direito à resistência. (resistir)

(D)

... e vive da desigualdade...

(D)

...e do acesso à justiça... (tribunais)

(E)

(E)

Para terminar, volto à deusa Têmis... (evoco)

... que ocorreram da Antiguidade grega até nossos
dias.

__________________________________________________________________________________________________________________

12.

16.

...que enfrentava no Olimpo o deus da guerra...
...questionar a desigualdade entre os indivíduos...
...um símbolo atravessou os séculos...
Fazendo-se as alterações necessárias, os segmentos
sublinhados acima foram corretamente substituídos por
um pronome, na ordem dada, em:
o enfrentava

(B)

enfrentava-lhe − a questionar

− os atravessou

(C)

lhe enfrentava − a questionar

− lhes atravessou

(D)

o enfrentava

− questioná-la

− atravessou-os

(E)

enfrentava-lhe − questioná-la

− os atravessou

A desigualdade e o poder ilimitado deixam, pois, de ser justificados como decorrentes da ordem natural das coisas.
O item sublinhado acima estabelece no contexto noção de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

4

conclusão.
finalidade.
causa.
temporalidade.
concessão.

(A)

Assim, os supostos da modernidade...

(B)

... não só a liberdade, mas também as possibilidades
de...

(C)

Embora a aspiração por justiça seja tão antiga quanto os primeiros agrupamentos...

(D)

A persistência da representação esconde, contudo,
importantes mudanças...

(E)

... para indivíduos que são desiguais na vida real.

− questionar-lhe − atravessou-lhes

(A)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

13.

Identifica-se ideia de comparação no segmento que se
encontra em:

17.

O segmento em que se restringe o sentido do termo
imediatamente anterior encontra-se em
o

(A)

...imponente figura feminina... (1 parágrafo)

(B)

...particularmente a liberdade e a igualdade... (7 parágrafo)

(C)

...que enfrentava no Olimpo o deus da guerra...
o
(8 parágrafo)

(D)

... que constrói e busca a igualdade. (8 parágrafo)

(E)

...que tem valor em si mesmo... (3 parágrafo)

o

o

o
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18.

Está correta a redação do comentário que se encontra em
(A)

21.

Historicamente, o processo de ampliação dos direitos que compõe a cidadania representou uma redução nos níveis de exclusão social.

Nos termos da Constituição Federal, compete privativamente ao Presidente da República:

I. declarar guerra, no caso de agressão estrangeira,
autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado
por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões
legislativas.

(B)

Perante a lei, todos usufruem de igual direito à segurança, à propriedade, à não ser condenado sem o
devido processo legal etc.

(C)

Um dos mais importantes efeitos da incorporação de
direitos na sociedade é a redução da distância entre
indivíduos.

nal, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo
Congresso Nacional ou referendado por ele, quando
ocorrida no intervalo das sessões legislativas.

(D)

Concebida nos séculos XVII e XVIII, a doutrina
dos direitos dos homens amalga-se à declaração de
independência dos Estados Unidos.

III. celebrar a paz, independentemente de autorização

(E)

II. decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacio-

ou referendo do Congresso Nacional.
Está correto o que consta em

Os direitos sociais tem por objetivo um padrão mínimo de igualdade no que se referem ao usufruto dos
bens coletivos.

(A)

I e II, apenas.

(B)

II e III, apenas.

É livre a associação profissional ou sindical, observado o
seguinte:

(C)

I, apenas.

(A)

(D)

I e III, apenas.

(E)

I, II e III.

_________________________________________________________

Noções de Direito Constitucional
19.

(B)

(C)

a lei poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato que depende de autorização do
Poder Público na forma da lei, inclusive no que se
refere ao registro no órgão competente.

_________________________________________________________

é permitida a criação de mais de uma organização
sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base
territorial, que será definida pelos trabalhadores ou
empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município.

22.

a assembleia geral fixará a contribuição que, em se
tratando de categoria profissional, será descontada
em folha, para custeio do sistema confederativo da
representação sindical respectiva, desde que não
exista contribuição análoga prevista em lei para a
categoria.

(D)

o aposentado filiado não tem direito a votar e ser
votado nas organizações sindicais.

(E)

é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho.

Na estrutura do Poder Judiciário brasileiro há um Tribunal
(A)

Regional do Trabalho em cada Estado.

(B)

Regional Federal em cada uma das cinco Regiões
brasileiras.

(C)

Regional Eleitoral em cada uma das cinco Regiões
brasileiras.

(D)

de Justiça organizado e mantido pela União para o
Distrito Federal e Territórios.

(E)

de Justiça Militar em cada Estado da Federação com
mais de duzentos mil habitantes.

_________________________________________________________

Noções de Direito Administrativo

_________________________________________________________

20.

qualquer pessoa I , que utilize, arrecade, guarde, geren-

Quando se afirma que determinado ato administrativo regularmente editado e válido é dotado do atributo da
autoexecutoriedade, significa que

II
 ou pelos quais a União responda, ou
cie ou administre 

(A)

seu cumprimento é obrigatório, constituindo expressão
do poder de império da Administração, o que obsta
questionamentos por parte dos administrados.

(B)

sua execução somente pode ser questionada na esfera
judicial, vedado o estabelecimento de contraditório na
esfera administrativa.

(C)

a Administração pública o editou com base em ato
normativo de competência do Executivo, diante da
ausência de previsão legal a respeito do assunto.

(D)

sua execução material pode ser colocada em prática
pela própria Administração pública, independentemente
de prévia autorização ou determinação judicial.

(E)

sua exigibilidade decorre do próprio ato, ressalvada
a execução material, que depende de prévia provocação do Poder Judiciário.

A teor do art. 70 da Constituição Federal: Prestará contas

23.

que, em nome desta, assuma obrigações de natureza
pecuniária.
Completam, correta e respectivamente, as lacunas I e II:
(A)

jurídica pública − dinheiros e bens públicos

(B)

física ou jurídica, pública ou privada − bens e valores
públicos

(C)

física ou jurídica, pública ou privada − dinheiros e
bens públicos

(D)

jurídica pública − bens e valores públicos

(E)

física ou jurídica, pública ou privada − dinheiros,
bens e valores públicos
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24.

Determinado órgão público celebrou contrato de locação
de imóvel para instalar sua repartição em Tartarugalzinho.
O locador exigiu que o prazo de vigência fosse fixado em
60 (sessenta) meses, na forma do que dispõe a legislação
civil aplicável. O administrador, contudo, inicialmente não
acatou o pedido, recordando-se da norma contida na Lei
o
n 8.666/93 que limita a duração dos contratos à vigência
dos créditos orçamentários. A preocupação do administrador, invocando a referida norma,
(A) procede, tendo em vista que os contratos celebrados
pela Administração pública não podem exceder a
vigência dos créditos orçamentários.
(B) não procede, na medida em que a lei de licitações
excepcionou as locações da incidência da norma
que limita o prazo de vigência dos contratos.
(C) não procede, sendo necessário, todavia, prévia e expressa autorização normativa para a aprovação de
o
prazo superior ao estabelecido pela Lei n 8.666/93.
(D) procede, tendo em vista que os contratos administrativos não podem exceder o exercício e a vigência dos
respectivos créditos orçamentários, salvo diante da
demonstração de interesse público e da inexistência de
prejuízo.
(E) não procede, tendo em vista que se trata de contrato
administrativo de execução continuada, para os
quais não se aplica a limitação de vigência à qual
aludiu o administrador.

o

Resolução n 006/2003 − TJAP
27.

A Secção Única e a Câmara Única fazem parte da organização e funcionamento do Tribunal de Justiça do Amapá −
TJAP e são presididas pelo
(A)

Presidente do Tribunal ou, na sua ausência, pelo
Desembargador mais antigo entre os presentes, havendo quórum.

(B)

Vice-Presidente do Tribunal ou, na sua ausência, pelo Desembargador mais antigo entre os presentes,
havendo quórum.

(C)

Corregedor-Geral do Tribunal ou, na sua ausência,
pelo Desembargador mais antigo entre os presentes,
havendo quórum.

(D)

Presidente do Conselho da Magistratura do Tribunal
ou, na sua ausência, pelo Desembargador mais antigo entre os presentes, havendo quórum.

(E)

Presidente do Conselho Superior dos Juizados Especiais ou, na sua ausência, pelo Desembargador
mais antigo entre os presentes, havendo quórum.

__________________________________________________________________________________________________________________

25.

Diante da assunção de nova gestão ao Governo Estadual,
foi regularmente criada uma Secretaria de Estado voltada
as questões de natureza agrária e fundiária, com vistas,
em especial, ao equacionamento de conflitos. Para composição do quadro de servidores que atuarão no órgão, a
Administração pública, considerando as alternativas juridicamente possíveis,
(A) poderá constituir o órgão integralmente por cargos de
confiança em comissão, de livre nomeação e exoneração, independentemente da natureza das atividades a serem desenvolvidas.
(B) poderá realizar concurso público para provimento de
cargos comissionados ou empregos públicos.
(C) deverá realizar concurso público para provimento de
servidores públicos estatutários em cargos efetivos.
(D) deverá realizar concurso público para seleção de empregados estatutários, submetidos a regime próprio de
previdência.
(E) poderá realizar concurso para provimento de cargos
efetivos, reduzindo-se o período de estágio probatório em razão de se tratar de órgão novo.

28.

6

Joaquim é diretor de uma empreiteira, tendo sido apurado
em regular investigação que ele vinha gratificando servidores públicos para obtenção de informações privilegiadas que viabilizavam o sucesso da empresa nas licitações das quais participava. Diante desse quadro, especificamente no que se refere à atuação de Joaquim,
(A) pode haver responsabilização por ato de improbidade, independentemente de imputação em outras
esferas, tendo em vista que se equipara a agente
público para os fins legais.
(B) pode haver responsabilização por infração penal que,
pela gravidade, absorve todos os demais ilícitos
praticados.
(C) não pode haver responsabilização por ato de improbidade, tendo em vista que seu cargo não se equipara
a agente público para fins legais, não obstante possa
haver imputação de ilícito em outras esferas.
(D) não pode ser responsabilizado, na medida em que
somente a servidores públicos pode ser imputada a
prática de ato de improbidade, durante o desenvolvimento de procedimentos regidos pelo direito público.
(E) pode haver responsabilização por improbidade que,
se procedente, vinculará a condenação em todas as
demais esferas.

(A)

do Plenário do Tribunal.

(B)

da Câmara Única do Tribunal.

(C)

da Secção Única do Tribunal.

(D)

do Presidente do Tribunal.

(E)

do Corregedor-Geral do Tribunal.

_________________________________________________________

29.

_________________________________________________________

26.

A competência para processar e julgar, originariamente,
mandado de segurança e habeas data, quando a autoridade informante for Juiz de Direito, é

Após o exame do processo pelo relator e lançado o relatório nos autos, haverá revisão por outro Desembargador.
Essa fase NÃO ocorre no caso de
(A)

questão de ordem.

(B)

revisão criminal.

(C)

embargos infringentes.

(D)

apelação cível.

(E)

ação rescisória.

_________________________________________________________

30.

Na ocorrência de inexistência de norma regulamentadora
estadual ou municipal de qualquer dos Poderes, inclusive
na Administração indireta, que torne inviável o exercício
de direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual, caberá
(A)

suscitação de conflito de competência.

(B)

mandado de segurança.

(C)

habeas data.

(D)

ação rescisória.

(E)

mandado de injunção.
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36.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31.

Um servidor do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá
que exerce a função de digitador há 2 anos teve início de
dor em punho e parestesia em mão há 3 meses, foi ao
ortopedista sendo diagnosticado síndrome do túnel do
carpo. É uma doença caracterizada por uma neuropatia
compressiva que atinge o nervo
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

radial.
ulnar.
mediano.
digital volar.
flexor do polegar.

Em uma empresa hipotética, com 100 trabalhadores,
instalada na cidade Mazagão desde janeiro de 2010, há
uma diversidade de fatores ergonômicos que podem
ocasionar doenças osteomusculares relacionadas ao
trabalho (DORT), o serviço especializado em engenharia
de segurança e medicina do trabalho (SESMT) realiza o
controle destas doenças. Considere a tabela com os
casos novos de DORT identificados e notificados pelo
SESMT em cada ano:
Ano
2010
2011
2012
2013

_________________________________________________________

32.

Para que uma Técnica Judiciária tenha hipótese diagnóstica de hipotireoidismo primário seus exames complementares apresentarão característica de TSH
(A)

diminuído, T4 livre elevado, autoanticorpo antiperoxidase elevado.

(B)

elevado, T4 livre elevado, autoanticorpo antiperoxidase elevado.

(C)

elevado, T4 livre elevado, autoanticorpo antiperoxidase diminuído.

(D)

elevado, T4 livre diminuído, autoanticorpo antiperoxidase elevado.

(E)

diminuído, T4 livre diminuído, autoanticorpo antiperoxidase diminuído.

De acordo com estes dados, a incidência e prevalência de
casos de DORT em porcentagem no ano de 2013 nesta
empresa são, respectivamente, de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
37.

Quando a monitorização com desfibrilador manual revela
ritmo de Fibrilação Ventricular/Taquicardia Ventricular sem
Pulso a prioridade deve ser
(A)

desfibrilar o mais precoce possível.

(B)

fazer acesso venoso e administrar drogas vasopressoras e antiarrítmicas.

(C)

fazer 30 compressões torácicas e verificar se há pulso, se houver desfibrilar.

(D)

entubar e administrar oxigênio.

(E)

fazer 2 ventilações com ambu, 30 compressões e
após desfibrilar.

38.

A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, no mínimo, programa de imunização ativa contra
(A)

tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba) e hepatite A.

(B)

dupla adulto (tétano, difteria) e hepatite A.

(C)

dupla adulto (tétano, difteria) e tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba).

(D)

tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba) e hepatite B.

(E)

dupla adulto (tétano, difteria) e hepatite B.

(A)

estimulação à termogênese.

(B)

vasodilatação.

(C)

troca de calor pelas correntes de convecção.

(D)

diminuição da sudorese.

(E)

aumento das perdas de sais pelas glândulas sudoríparas.

Caso o médico do trabalho do Tribunal de Justiça do
Amapá queira obter a melhor evidência científica da existência da relação causal entre as condições de trabalho de
um grupo de taquigrafistas e a tendinite de De Quervain,
deverá proceder com um estudo epidemiológico do tipo
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

caso-controle.
coorte.
ecológico.
transversal.
relato de caso clínico.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

35.

Um trabalhador que exerce a atividade de forneiro em
uma empresa que realiza fundição de aço está exposto ao
calor. O mecanismo que o organismo humano busca para
reduzir calor do organismo, frente à temperatura corporal
excessiva é

_________________________________________________________

_________________________________________________________

34.

4 e 10.
10 e 4.
4 e 6.
6 e 4.
10 e 6.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

33.

Casos novos de DORT
1
3
2
4

39.

Conforme modelos teóricos que avaliam o estresse no trabalho, as piores situações para a saúde do trabalhador
são aquelas na qual há presença de

Se uma Analista Judiciária − Arquivista cai de uma altura
de 2 metros e no atendimento pré-hospitalar o socorrista
mensura abertura ocular, melhor resposta verbal e melhor
resposta motora, ele está aplicando

(A)

equilíbrio entre latitude de decisão e demandas psicológicas.

(B)

alta latitude de decisão e alta demanda psicológica.

(A)

a Escala de Coma de Glasgow para avaliar a função
cerebelar.

(C)

(B)

a Escala de Coma de Glasgow para avaliar a função
cerebral.

baixa latitude de decisão e baixa demanda psicológica.

(D)

alta latitude de decisão e baixa demanda psicológica.

(E)

baixa latitude de decisão e altas demandas psicológicas.

(C)

o Escore ABCD para avaliar a função cerebral.

(D)

o Escore ABCD para avaliar a função cerebelar.

(E)

a Escala de Rankin para avaliar a função cerebelar.

TJUAP-An.Jud.-Med.(Med.Trabalho)-13

7

Caderno de Prova ’13’, Tipo 001
40.

44.

Conforme a Norma Regulamentadora NR 35 do Ministério
do Trabalho e Emprego, será autorizado a realizar manutenção predial em altura superior a 2 metros do nível do
piso, o trabalhador que
(A)

tenha realizado treinamento, mesmo que a aptidão
para o trabalho em altura ainda não esteja consignada no atestado de saúde ocupacional.

(B)

(A)

tiver sido capacitado em treinamento, teórico e prático, com carga horária de 4 horas contínuas.

procedente, pois este tipo de atividade está descrito
na Norma Regulamentadora 15 como de insalubridade grau máximo.

(B)

(C)

tenha realizado o treinamento inicial para trabalho
em altura em conjunto com outros treinamentos da
empresa.

improcedente, pois esta atividade é reconhecida na
Norma Regulamentadora 15 como de insalubridade
grau mínimo.

(C)

(D)

a Permissão de Trabalho tenha sido emitida com até
3 dias de antecedência, mesmo com mudanças na
equipe de trabalho.

improcedente, pois esta atividade é reconhecida na
Norma Regulamentadora 15 como de insalubridade
grau médio.

(D)

(E)

use cinto de segurança, mesmo que não seja dotado
de dispositivo para conexão em sistema de ancoragem.

procedente, desde que o médico do trabalho, no exame periódico, identifique a exposição acima do limite
de tolerância (concentração dos microrganismos).

(E)

procedente, desde que o engenheiro de segurança
do trabalho determine no mapa de risco.

_________________________________________________________

41.

O diagnóstico de angiossarcoma de fígado em um servidor com histórico ocupacional de exposição persistente ao
cloreto de vinila pode indicar uma relação doença-trabalho
do tipo Schilling

_________________________________________________________

cessário.

Ao se proceder com a avaliação ergonômica do posto de
trabalho de arquivologista foi observado o frequente levantamento e transporte de caixas pesadas. É esperado
encontrar quadro de lumbago com ciática entre os servidores que fazem esta atividade, que é caracterizado por

I − Trabalho como fator contributivo, mas não ne-

(A)

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

(C)

III − Trabalho como provocador de um distúrbio latente, ou agravador de doença já estabelecida.

(B)

dor à palpação em fibras superiores de trapézio e supra-espinhoso, além de aumento da lordose cervical.

(D)

I − Trabalho como causa necessária.

(C)

(E)

II − Trabalho como provocador de um distúrbio la-

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

(D)

dor intermitente na coluna lombar, que piora com
movimentos ou com aumentos de pressão intraabdominal.

(E)

alterações específicas da lesão na telerradiografia
da coluna vertebral, em pacientes acima de 50 anos.

(A)
(B)

45.

II − Trabalho como fator contributivo, mas não ne-

cessário.

tente, ou agravador de doença já estabelecida.

_________________________________________________________

42.

As medidas de controle de riscos ocupacionais no trabalho
para prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao
trabalho deve seguir uma hierarquia. A primeira medida a
ser tentada é
(A)

a indicação de equipamento de proteção individual
que neutralize os riscos ocupacionais.

(B)

de caráter administrativo de controle do uso do equipamento de proteção individual.

(C)

a proteção coletiva que elimina ou reduza a formação de agentes prejudiciais à saúde.

(D)

o treinamento dos trabalhadores para o correto uso
do equipamento de proteção individual.

(E)

a monitorização biológica que identifica alteração em
exames complementares precocemente.

_________________________________________________________

46.

_________________________________________________________

43.
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Um Técnico de Enfermagem, que trabalha em setor de moléstias infecciosas em contato permanente com pacientes
em isolamento hospitalar por doenças infectocontagiosas,
pleiteia o adicional máximo de insalubridade. A reivindicação é

Um servidor exposto a níveis elevados de pressão sonora
deve realizar audiometria periodicamente, além de utilizar
os equipamentos de proteção individual. Tem característica de uma audiometria alterada por exposição a ruído
ocupacional aquela com perda auditiva:
(A)

mista, inicialmente nas frequências de 500 a 2000 Hz.

(B)

neurossensorial, inicialmente nas frequências de 500
a 2000 Hz.

(C)

condutiva, inicialmente nas frequências de 3000 a
6000 Hz.

(D)

condutiva, inicialmente nas frequências de 500 a
2000 Hz.

(E)

neurossensorial, inicialmente nas frequências de
3000 a 6000 Hz.

Um Oficial de Justiça que foi acometido por quadro neurológico incapacitante para a função poderá ter sua readaptação efetivada em cargo de atribuições afins
(A)

de nível de escolaridade inferior ao exercido previamente.

(B)

após concessão de aposentadoria por invalidez.

(C)

respeitada a equivalência de vencimentos.

(D)

em situações exclusivas de cargo vago no setor.

(E)

se não tiver repercussões na capacidade mental.

_________________________________________________________

47.

Os servidores mais propensos a apresentar queixas de dificuldades para adormecer, interrupções frequentes no sono, sonolência excessiva durante a vigília e percepção de
sono de má qualidade são
(A)

técnicos de enfermagem do trabalho em jornada administrativa.

(B)

médicos de serviços de emergência em turno diurno.

(C)

engenheiros civis em turnos fixos noturnos em obras.

(D)

jornalistas que trabalham aos finais de semana.

(E)

técnicas de radiologia em dupla jornada (trabalho
matutino-casa).
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48.

52.

Considerando que um servidor tem exposição ocupacional
excessiva ao tolueno, o indicador biológico que deve ser
feito como parâmetro para controle biológico da exposição
éo
(A)

Ácido Tricloroacético.

(B)

Ácido hipúrico.

(C)

2,5 hexanodiona.

(D)

Metil-etil-cetona.

(E)

Ácido mandélico.

_________________________________________________________

49.

Um trabalhador que apresenta fenômeno de Raynaud teria contraindicação a trabalhar exposto a

quadro agudo de lumbago com ciática em taquigrafista no dia em que retorna de férias.

(B)

a artrose de joelho bilateral em servidor administrativo na faixa etária de 50-55 anos.

(C)

o diagnóstico de malária em servidor do Tribunal de
Justiça na Unidade de Xapuri−AP.

(D)

a hipertensão arterial controlada entre os juízes com
mais de dez anos de atividade.

(E)

a contaminação acidental de trabalhador no exercício da função de auxiliar de manutenção.

53.

A organização da produção, que envolve extensa mecanização, como uso de máquinas-ferramentas especializadas, linha de montagem e de esteira rolante e crescente
divisão do trabalho refere-se à teoria do

(A)

vibração localizada.

(B)

ruído.

(C)

vibração de corpo inteiro.

(A)

Marxismo.

(D)

calor.

(B)

Leninismo.

(E)

radiação não-ionizante.

(C)

Toyotismo.

(D)

Fordismo.

(E)

Trotskismo.

Analista da área de documentação retorna ao trabalho após
licença para tratamento de epicondilite medial direita relacionada ao trabalho. É uma situação que justifica a aplicação de medida de
(A)

diminuição do controle real das tarefas por parte daqueles que as realizam.

(B)

estímulo aos empregados do sentimento de que pertencem e/ou de que fazem parte de um grupo.

(C)

mudança no ritmo das tarefas para atividades monótonas e de baixa complexidade.

(D)
(E)

_________________________________________________________

54.

diminuição da participação dos trabalhadores nos
processos decisórios da empresa.

incorreta, pois este registro se manteve estável e
houve somente uma alteração dos tipos de acidentes de trabalho registrados.

(B)

diminuição do sentimento de responsabilidade, evitando contato com superiores hierárquicos.

correta, pois no setor de serviços há maior subnotificação de registros de acidentes de trabalho.

(C)

incorreta, pois houve um aumento dos registros de
acidentes de trabalho registrados, com alteração dos
tipos de acidentes.

(D)

correta, pois os riscos de acidentes estão menos
presentes no setor de serviços do que no setor industrial.

(E)

incorreta, pois este registro se manteve estável, a indústria já estava automatizada com menores riscos.

Para um Técnico Judiciário que tenha sido submetido a
tratamento cirúrgico ortopédico por trauma de fêmur no
trajeto para o trabalho,
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

A estrutura de empregos no Brasil modifica-se, com a eliminação de postos de trabalho na indústria e a ampliação
do mercado de trabalho no setor de serviços. Isto constitui
em um determinante principal na tendência declinante do
registro de acidentes de trabalho observado nas últimas
décadas. Esta informação está
(A)

_________________________________________________________

51.

(A)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

50.

Será considerada uma doença equiparada a acidente de
trabalho, para fins previdenciários:

não é aceita a possibilidade de aceitação de atestado passado por médico particular para justificar a licença para tratamento de saúde.
deverá solicitar alta médica hospitalar temporária para se apresentar em inspeção médica obrigatória em
unidade designada.
não necessita de avaliação até que a licença exceda
o prazo de 180 (cento e oitenta) dias no período de
12 (doze) meses a contar do primeiro dia de afastamento.
a perícia oficial para concessão da licença para tratamento de saúde poderá ser efetuada por profissional fisioterapeuta.
o seu tratamento especializado poderá ser tratado
em instituição privada, à conta de recursos públicos.
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55.

Situação de relação de trabalho na qual haja humilhação
diante dos outros, disseminação de boatos, ridicularização
e insultos, exclusão de comunicações e eventos, podem
caracterizar
(A)

assédio moral.

(B)

assédio sexual.

(C)

neurastenia.

(D)

síndrome de Burnout.

(E)

má adaptação ao trabalho.
9

Caderno de Prova ’13’, Tipo 001
56.

Dentre as dermatoses ocupacionais, a elaioconiose é
(A)

dermatite alérgica de contato por óleo de corte, acometendo regiões de mãos.

(B)

causada por processos irritativos nos folículos pilossebáceos, acometendo epiderme superficial.

(C)

alopécia reversível pelo contato com sais de boro,
relacionado a contatos acidentais.

(D)

uma lesão produzida no tegumento pela ação do
frio, acometendo as extremidades e áreas salientes
do corpo.

(E)

a sensibilidade idiopática ao frio, que pode estar associada a várias doenças, tais como esclerose sistêmica, crioglobulinemia entre outras

_________________________________________________________

57.

A galvanização é uma atividade industrial que utiliza processos químicos e eletrolíticos para revestir superfícies
metálicas, havendo liberação de névoas do banho. Se medidas de proteção adequadas forem negligenciadas, pode
irritar as narinas e perfurar o septo nasal. Isto se deve às
névoas de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Cádmio.
Chumbo inorgânico.
Mercúrio metálico.
Manganês.
Cromo hexavalente.

_________________________________________________________

58.

Caso um médico do trabalho de uma metalúrgica resolva
analisar o número de novos quadros de perda auditiva
induzida por ruído no último ano em relação ao número de
trabalhadores, ele estará calculando
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a razão de chance.
a prevalência.
a incidência.
o risco relativo.
o risco atribuível.

_________________________________________________________

59.

Em serviço médico de uma indústria produtora de lâmpadas fluorescentes houve aumento no número de trabalhadores que buscaram atendimento por quadro caracterizado por desequilíbrio, nistagmo ocular, tremores de ação
e marcha descoordenada, além de distúrbios de comportamento. É provável o risco de uma contaminação no ambiente de trabalho por
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

xileno e/ou tolueno.
cromo hexavalente.
ésteres organofosforados.
mercúrio inorgânico.
chumbo orgânico.

_________________________________________________________

60.

10

Em uma empresa petroquímica, o médico coordenador
deverá requerer os seguintes exames urinários de
monitoramento biológico para os trabalhadores expostos a
estireno, etil-benzeno e xileno, respectivamente,
(A)

ácido mandélico, ácido mandélico e ácido metil-hipúrico.

(B)

ácido mandélico, ácido hipúrico e ácido metil-hipúrico.

(C)

ácido hipúrico, ácido metil-hipúrico e ácido mandélico.

(D)

ácido metil-hipúrico, ácido mandélico, ácido mandélico.

(E)

ácido metil-hipúrico, ácido hipúrico, ácido hipúrico.
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