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CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 
Português 

 
Atenção:  Considere o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 7. 
 
 

  1 

 

 

 

  5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

Ópera é um tipo de teatro no qual a maioria ou todos os personagens cantam durante a maior parte do tempo ou o

tempo todo. Nesse sentido, é muito óbvio que ela não seja realística, e com frequência, no decorrer de seus mais de

quatrocentos anos de história, tem sido considerada exótica e estranha. Além disso, é quase sempre bastante cara de se

encenar e de se assistir. Em nenhum momento da história a sociedade, como um todo, conseguiu sustentar facilmente os

custos exorbitantes da ópera. Por que, então, tanta gente gosta dela de maneira tão profunda? Por que dedicam suas vidas

a apresentá-la, escrever sobre ela, assistir a ela? Por que alguns fãs de ópera atravessam o mundo para ver uma nova

produção ou ouvir um cantor favorito, pagando imensas quantias por esse fugaz privilégio? E por que a ópera é a única

forma de música erudita que ainda desenvolve de modo significativo novas audiências, apesar de que, no último século ou

por volta disso, o fluxo de novas obras, que uma vez foi seu sangue vital, secou até se reduzir a um débil gotejar? 

Essas perguntas são mais sobre a ópera tal como ela é hoje em dia: sobre aquilo em que a ópera se tornou no início 

do século XXI. No que se segue teremos muito a dizer sobre a história de nosso tema, sobre as maneiras em que a ópera 

se desenvolveu durante sua jornada de quatrocentos anos até nós; mas nossa ênfase será sempre no presente, no efeito 

que a ópera continua a ter sobre as audiências no mundo inteiro. Nosso objetivo é lidar com uma forma de arte cujas obras 

mais populares e duradouras foram quase sempre escritas num distante passado europeu, [...] mas cuja influência em 

muitos de nós – e cuja significância em nossa vida hoje em dia – é ainda palpável. A ópera pode nos transformar: física, 

emocional e intelectualmente. Queremos investigar por quê. 

(Carolyn Abbate e Roger Parker. Uma história da ópera: os últimos quatrocentos anos. Trad. Paulo Geiger. 1.ed. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2015, p. 21-22) 

 
 
1. Os autores do texto 

 
(A) apontam que a ópera é sempre bastante dispendiosa porque esse tipo de teatro renuncia a personagens que não se 

fazem presentes em cena por meio do canto. 
 
(B) acusam a incongruência que existe entre a sociedade sustentar produções caríssimas e as pessoas, diferentemente deles 

mesmos, não investigarem o que justificaria manter esses projetos. 
 
(C) indicam como usual que se tome a ópera como um gênero dramático excêntrico, pelo fato de representar situações 

estranhas ao que se considera "vida real". 
 
(D) expressam as intenções que têm ao escrever a história da ópera, demonstrando acreditar que a melhor maneira de fazê-lo 

é fixar-se na atualidade, auge dessa manifestação erudita. 
 
(E) anunciam que têm muito a dizer e deixam entrever que suas reflexões desnudarão alguns mitos sobre a ópera, como a 

visão idealizada de que a profusão de obras já constituiu o sangue vital desse tipo de teatro. 
 
 
2. Tem sustentação no texto a ideia de que 

 
(A) a efemeridade é um traço característico de todo objeto, fato, ou acontecimento cultural, que merece reprovação. 
 
(B) obras eruditas têm, como sempre tiveram, público cativo, mas, em vista das atuais tendências musicais, ele está prestes a 

se esgotar. 
 
(C) as formas de arte que mais se eternizam são as que têm raízes na tradição popular, sustentáculo das legítimas 

expressões culturais. 
 
(D) obras de arte concebidas em certa cultura podem ter seu valor depreciado quando o eventual fruidor  fizer parte de outro 

contexto cultural. 
 
(E) as questões fundamentais sobre a ópera são passíveis de ser postas e respondidas somente no contexto do século XXI, 

depois de uma jornada de quatrocentos anos até a contemporaneidade. 
 
 
3. A frase em que o segmento destacado expressa uma circunstância restritiva é: 

 
(A) (linha 2) Nesse sentido, é muito óbvio que ela não seja realística. [...] 
 
(B) (linha 3) Além disso, é quase sempre bastante cara de se encenar e de se assistir. 
 
(C) (linha 4) Em nenhum momento da história a sociedade, como um todo, conseguiu sustentar facilmente os custos 

exorbitantes da ópera. 
 
(D) (linha 10) Essas perguntas são mais sobre a ópera tal como ela é hoje em dia [...] 
 
(E) (linha 13) Nosso objetivo é lidar com uma forma de arte cujas obras mais populares e duradouras foram quase sempre 

escritas num distante passado europeu. 
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4. Queremos investigar por quê. (final do texto) 
 

 Ficarão preservadas a correção e a clareza da frase acima, sem prejuízo do sentido original, com a substituição do segmento 
destacado por 
 
(A) suas razões. 
 
(B) o seu porquê. 
 
(C) por que motivos. 
 
(D) porque ela nos transforma. 
 
(E) seja qual for as motivações disso. 

 

 
5. Segmentos do texto estão, abaixo, associados a outras formulações. A que NÃO prejudica o sentido e a correção originais é: 

 
(A) (linha 1) no qual a maioria ou todos os personagens cantam / cujos personagens, a maioria ou todos, cantam. 
 
(B) (linhas 4 e 5) conseguiu sustentar facilmente os custos exorbitantes da ópera / obteve facilmente recursos para custear os 

gastos excessivos da ópera. 
 
(C) (linhas 5 e 6) Por que dedicam suas vidas a apresentá-la, escrever sobre ela, assistir a ela? / Qual a causa de dedicarem 

suas vidas a apresentar, escrever e assistir a ela. 
 
(D) (linha 7) pagando imensas quantias por esse fugaz privilégio / se forem pagar imensas quantias por esse privilégio 

instantâneo. 
 
(E) (linha 8) que ainda desenvolve de modo significativo novas audiências / que desenvolve, ainda que de maneira significa-

tiva, novas audiências. 
 

 
6. Considere a frase abaixo e as assertivas I, II e III. 

 
 E por que a ópera é a única forma de música erudita que ainda desenvolve de modo significativo novas audiências, apesar de 

que, no último século ou por volta disso, o fluxo de novas obras, que uma vez foi seu sangue vital, secou até se reduzir a um 

débil gotejar? 

 
 I. O segmento apesar de que introduz ideia naturalmente compatível com a expressa na primeira parte do enunciado, de 

modo que a expectativa criada na porção inicial se harmoniza com o que vem a seguir na frase. 
 

 II. A palavra até, que usualmente sinaliza o ápice de uma ação, tem esse sentido prejudicado em virtude de vir associada à 
ideia expressa por débil. 

 
 III. Se uma vírgula fosse introduzida antes da palavra ou, não haveria prejuízo para a correção original. 

 
 É correto o que se afirma APENAS em 

 
(A) I. 
 
(B) I e II. 
 
(C) II e III. 

 
(D) II. 
 
(E) III. 

 

 
7. Em nenhum momento da história a sociedade, como um todo, conseguiu sustentar facilmente os custos exorbitantes da ópera. 

 
 Na frase acima, a locução verbal está empregada com regência idêntica à presente em: 

 
(A) O crítico elegeu o jovem cantor o maior artista da temporada. 
 
(B) Apresentou-nos currículo repleto de menções honrosas. 
 
(C) Sem falsa modéstia, recebeu a ovação com elegância e alegria. 
 
(D) Tentou cantar de modo condizente com as recomendações do maestro. 
 
(E) Jamais se afastou daquele velho conselho do pai. 
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Atenção:  Considere o texto abaixo para responder às questões de números 8 a 12. 
 
 

  1 

 

 

 

  5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

O conceito de vergonha recobre um campo de significados bastante amplo e rico. Para o Dicionário Aurélio, por 

exemplo, vergonha significa: a) desonra humilhante; opróbrio, ignomínia; b) sentimento penoso de desonra, humilhação ou 

rebaixamento diante de outrem; c) sentimento de insegurança provocada pelo medo do ridículo, por escrúpulos etc.; 

timidez, acanhamento; d) sentimento da própria dignidade, brio, honra. O Dicionário Larousse traz aproximadamente as 

mesmas definições, mas acrescenta novas associações como: medo da desonra e embaraço. O Dicionário Lexis apresenta 

ainda algumas definições com nuanças diferentes: indignidade, sentimento penoso de baixeza, de confusão, sentimento de 

desconforto provocado pela modéstia, sentimento de remorso. O que chama a atenção nas definições de vergonha é não 

somente a diversidade dos significados atribuídos a este sentimento, mas também, e sobretudo, o fato de alguns destes 

significados serem opostos: desonra/honra, indignidade/dignidade, humilhação/brio. Tal oposição, observada por Harkot-de-

-La-Taille, faz esta autora perguntar-se que palavra é esta que recobre o não e o sim, a ausência e a presença, o temível e 

o desejável. 

Uma forma comum de pensar este sentimento é afirmar que ele é simplesmente desencadeado pela opinião de 

outrem. É o que, por exemplo, sugere a definição de Spinoza segundo a qual a vergonha é a tristeza que acompanha a 

ideia de alguma ação que imaginamos censurada pelos outros. E é o que, explicitamente, a antropóloga Benedict afirma em 

seu estudo sobre a sociedade japonesa. Para ela, as culturas da vergonha enfatizam as sanções externas, opondo-se às 

verdadeiras culturas da culpa, que interiorizam a convicção do pecado. Quanto ao sentimento de vergonha, escreve que 

alguém poderá envergonhar-se quando é ridicularizado abertamente, ou quando criar a fantasia para si mesmo de que o 

tenha sido. Todavia, não acreditamos que tudo esteja dito assim; a vergonha pressupõe um controle interno: quem sente 

vergonha julga a si próprio. Lembremos o fato notável de que a vergonha pode ser despertada pela simples exposição, 

mesmo que não acompanhada de juízo negativo por parte dos observadores. Com efeito, certas pessoas sentem vergonha 

pelo simples fato de estarem sendo observadas. O rubor pode subir às faces de alguém que está sendo objeto da atenção 

de uma plateia, mesmo que esta atenção seja motivada pelo elogio, pelo recebimento de um prêmio, portanto 

acompanhada de um juízo positivo. Este tipo de vergonha não deixa de ser psicologicamente misterioso: por que 

será que as pessoas sentem desconforto ao serem “apenas” observadas, mesmo que esta observação não contenha 

ameaças precisas, mesmo que ela seja lisonjeira? 

(Adaptado de: LA TAILLE, Y. O sentimento de vergonha e suas relações com a moralidade. Psicologia: Reflexão e Crítica, São 
Paulo: Scielo, 2002, 15(1), p. 13-25) 

 
 
8. O primeiro parágrafo do texto autoriza afirmar: 

 
(A) A diversidade de significados atribuídos à vergonha comprova o entendimento superficial do sentimento, descrito com 

ambiguidade e incoerência nos mais diversos dicionários. 
 
(B) O uso de mas também e e sobretudo (linha 8) em um mesmo período instaura falta de clareza na redação, já que não é 

possível compreender se o elemento agregado é de mesmo nível ou mais importante que o primeiro mencionado. 
 
(C) O autor recorre a dicionários de prestígio, tomando-os como repositórios inequívocos do conhecimento e da cultura 

ocidentais. 
 
(D) O autor parte de definições que, como espécies de comprovações prévias, conduzem à concordância com a reflexão de 

Harkot-de-La-Taille, reportada ao final. 
 
(E) A oposição comentada revela o quanto há de descuido e precipitação quando se trata de examinar conceitos relacionados 

à natureza da alma humana. 
 

 
9. O segundo parágrafo valida o seguinte comentário: 

 
(A) O julgamento de outrem não tem relevância para o sentimento de vergonha, sendo atitude simplória imaginar que o 

envergonhado reaja a avalições externas. 
 
(B) O autor não descarta as ideias de Benedict, mas manifesta a necessidade de relativizá-las, como o comprova o trecho não 

acreditamos que tudo esteja dito assim (linha 18). 
 
(C) As culturas da culpa revelam maior amadurecimento psicológico dos indivíduos do que as culturas da vergonha, uma vez 

que estas têm como única referência os valores sociais. 
 
(D) O autor prioriza o confronto de suas ideias com as de Spinoza e Benedict, dispensando-se de referir fatos ou situações 

objetivas em sua argumentação. 
 
(E) A pergunta ao final faz retroceder a reflexão desenvolvida pelo texto, na medida em que tal indagação reafirma a 

impossibilidade de se compreender a vergonha. 
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10. Consideradas definições da palavra vergonha retiradas do Dicionário Aurélio, a alternativa que contém exemplificação correta 
é: 
 
(A) sentimento da própria dignidade, brio, honra (linha 4): “Durante severa discussão, o mais sincero dos amigos indagou-lhe 

se não tinha ética e vergonha na cara.” 
 

(B) sentimento penoso de desonra, humilhação ou rebaixamento diante de outrem (linhas 2 e 3): “Se tiverem vergonha, 
honrarão a confiança neles depositada e trabalharão com mais lisura.” 

 

(C) desonra humilhante; opróbrio, ignomínia (linha 2): “Artista talentoso, o jovem pianista contornou a explícita vergonha 
apresentando vários números antes de dirigir a palavra à audiência”. 

 

(D) sentimento de insegurança provocada pelo medo do ridículo, por escrúpulos etc.; timidez, acanhamento (linhas 3 e 4): 
“Todos ficaram constrangidos com o comportamento indecoroso do magistrado; foi de fato uma vergonha.” 

 

(E) desonra humilhante; opróbrio, ignomínia (linha 2): “Um profundo sentimento de vergonha o impedia de aceitar elogios sem 
negar ou diminuir o que nele viam de bom.” 

 
 
11. Afirma-se com correção: 
 

(A) (linhas 4 e 5) Convertida para a voz passiva, a frase O Dicionário Larousse traz aproximadamente as mesmas definições 
apresentará a forma “é trazida”. 

 

(B) (linha 21) Em pelo simples fato de estarem sendo observadas, ocorre o deslize gramatical denominado “gerundismo”, 
caracterizado como o emprego indevido de formas no gerúndio. 

 

(C) (linhas 17 e 18) Em quando é ridicularizado abertamente, ou quando criar a fantasia para si mesmo de que o tenha sido, 
os tempos das formas verbais destacadas obedecem à correlação privilegiada na norma-padrão. 

 

(D) (linha 23) A substituição do segmento não deixa de ser por “é” mantém plenamente o sentido original do período. 
 

(E) (linhas 22 e 23) O fragmento portanto acompanhada de um juízo positivo pressupõe a forma verbal “seja”, que está 
elíptica. 

 

 
12. Considerados o contexto e a norma-padrão, 

 
(A) (linha 13) resulta em incorreção o acréscimo de vírgula entre Spinoza e segundo. 
 

(B) (linha 24) o emprego de aspas em "apenas" empresta ironia à palavra, tal como em: "Ele foi "apenas" assaltado, sem muita 
violência". 

 

(C) (linha 21) em O rubor pode subir às faces de alguém, está correto o emprego do sinal de crase, assim como o está em “O 
sentimento de vergonha é comum à qualquer pessoa”. 

 

(D) (linha 2) as palavras opróbrio e ignomínia estão corretamente grafadas e acentuadas, assim como o estão as palavras 
desta frase: "A ausência de rúbrica nos documentos é mais um deslise para o qual ela tem o intuíto de reinvindicar 
tratamento de excessão." 

 

(E) (linha 18) em a vergonha pressupõe um controle interno: quem [...], os dois-pontos introduzem consequência. 
 
 

Raciocínio Lógico-Matemático 
 
13. A quantidade de cartuchos de impressora distribuídos mensalmente para os três escritórios (P, Q e R) de uma empresa é 

diretamente proporcional ao número de impressoras de cada escritório. Sabe-se que P possui três impressoras a mais do que o 
dobro das impressoras de Q; e que R possui o dobro das impressoras de P. Nessas condições, a quantidade total mensal de 
cartuchos distribuídos para os três escritórios juntos é um número que, na divisão por 7, deixa resto igual a 
 
(A) 4. 
 

(B) 6. 
 

(C) 5. 
 

(D) 2. 
 

(E) 3. 
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14. Em um município, a razão entre o número de homens e de mulheres é 91:92, e entre o número de mulheres e o de crianças é 
23:5. Nesse município, a razão entre o número de crianças e o de homens é igual a 
 

(A) 
368

83
. 

 

(B) 
362

81
. 

 

(C) 
81

60
. 

 

(D) 
81

25
. 

 

(E) 
91

20
. 

 
 

15. Em um mesmo ano, no final de fevereiro foram retirados 
9

2
 dos recursos de uma conta bancária. No final de março foram 

retirados 
7

3
 do saldo remanescente (após a retirada de fevereiro).  No final de abril,  a conta recebeu depósito equivalente a 

5

4
 

do total  das  retiradas  feitas em fevereiro e março. Considere que aumentos ou reduções no saldo da conta nesse período tenham 
 

 ocorrido  apenas em função das operações anteriormente descritas.  Sendo assim,  é correto afirmar que, na comparação do  saldo 
 

 da conta antes da retirada de fevereiro com o saldo após o depósito feito no fim de abril, houve um 
 

(A) decréscimo de 
9

1
 do valor. 

(B) aumento de 
9

1
 do valor. 

(C) decréscimo de 
7

2
 do valor. 

(D) aumento de 
9

2
 do valor. 

(E) decréscimo de 
9

2
 do valor. 

 
 
16. As peças de um jogo estão numeradas com a sequência ordenada dos primeiros números inteiros não negativos. Nesse jogo, 

sabe-se que: 
 
− as dez primeiras peças ordenadas devem se submeter à regra A. 

− as cinco primeiras peças ordenadas de numeração par devem se submeter à regra B; 

− as cinco primeiras peças ordenadas de numeração ímpar devem se submeter à regra C; 

− as cinco primeiras peças ordenadas com numeração de número primo devem se submeter à regra D. 

 
 De acordo com as regras, as peças do jogo submetidas à regra 

 
(A) A também estão submetidas à regra C. 
 
(B) A também estão submetidas à regra D. 
 
(C) A mas não submetidas à regra B são as mesmas que estão submetidas à regra C. 
 
(D) A e à regra B, simultaneamente, constituem um conjunto sem elementos. 
 
(E) B e à regra C, simultaneamente, constituem um conjunto de um único elemento. 

 
 
17. Para produzir 900 catálogos, cada um de 240 páginas, uma gráfica consome 250 kg de papel. Se os catálogos produzidos 

tivessem 180 páginas cada um, o número de catálogos que poderiam ser produzidos com 780 kg de papel seria igual a 
 
(A) 2985. 
 
(B) 3280. 
 
(C) 3744. 
 
(D) 2864. 
 
(E) 3426. 
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18. Há sete participantes de um torneio de tiro ao alvo, cada um disparando um único tiro. Quatro deles (André, Francisco, Sérgio e 
José) são experientes, e três deles (Eduardo, Fernando e Gabriel) são novatos. Sabe-se que: 

 
− para que um novato dispare seu tiro, ele deve ser antecedido e precedido por um atirador experiente; 

− Fernando é o segundo a disparar seu tiro, enquanto que Sérgio é o último atirador experiente a disparar um tiro; 

− Francisco dispara antes do que José dispara seu tiro, mas depois do que André dispara seu tiro. 

 
 Dentre as opções abaixo, NÃO é necessariamente correto que 

 
(A) Gabriel dispare seu tiro depois de Fernando. 
 
(B) Sérgio dispare seu tiro depois de todos os atiradores novatos. 
 
(C) Fernando é o primeiro novato a disparar um tiro. 
 
(D) Eduardo dispare seu tiro antes do que José. 
 
(E) José dispare seu tiro entre Eduardo e Gabriel. 

 

 
19. Maria teve seu primeiro filho no dia em que completou 24 anos e, exatamente 4 anos depois, teve seu segundo filho. Em 2014, 

logo após o aniversário de Maria e seus dois filhos, as idades dos três somavam 53 anos. Sendo assim, o ano de nascimento de 
Maria é 
 
(A) 1974. 
 
(B) 1978. 
 
(C) 1976. 
 
(D) 1979. 
 
(E) 1980. 

 

 
20. Em uma prova de múltipla escolha com 30 questões sobre Legislação de Trânsito, cada resposta correta vale 4 pontos, cada 

resposta incorreta vale  −1 ponto, e cada resposta em branco vale 0 ponto. Priscila fez essa prova e obteve 82 pontos. Na prova 
de Priscila, para cada resposta em branco havia 3 respostas corretas. Sendo assim, a quantidade de questões que Priscila 
acertou em sua prova foi igual a 
 
(A) 23. 
 
(B) 19. 
 
(C) 20. 
 
(D) 22. 
 
(E) 21. 

 

 
Legislação 

21. Considere as seguintes situações: 
 
 I. Servidor federal passou a ter exercício em nova sede, no interesse da Administração. Essa mudança foi em caráter 

permanente e ele foi obrigado a realizar despesas com sua instalação. 
 
 II. Servidor federal realizou viagem à Brasília, fora de sua sede, em caráter transitório, tendo realizado despesas com 

passagens aéreas e alimentação. 
 
 III. Servidor federal se deslocou a município localizado dentro da região metropolitana em que está localizada sua sede para 

realizar trabalho que é exigência permanente do cargo por ele ocupado. 
 
 Nos termos da Lei n

o
 8.112/90, o servidor fará jus a diárias em 

 

(A) I, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) I, II e III. 

(D) II, apenas. 

(E) III, apenas. 
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22. Considere as seguintes situações, relacionadas a licenças tiradas por servidor federal: 
 
 I. Por motivo de doença do cônjuge, comprovada por perícia médica oficial e com a necessidade de sua assistência direta, 

por trinta dias não consecutivos. 
 
 II. Para acompanhar cônjuge que foi deslocado para outro ponto do território nacional por tempo indeterminado. 
 
 III. Para atividade política, no período que mediou entre a sua escolha em convenção partidária, como candidato a cargo 

eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. 
 
 IV. Para participar de curso de capacitação profissional por sessenta dias, no interesse da Administração, após ter 

completado um quinquênio de efetivo exercício. 
 
 Nos termos da Lei n

o
 8.112/90, será mantida a remuneração do servidor APENAS em 

 
(A) IV. 
 
(B) I e IV. 

 
(C) II e III. 
 
(D) I e III. 
 
(E) I, II e III. 

 

 
23. Sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, regulado pela Lei n

o
 9.784/99, é correto afirmar 

que 
 
(A) órgão é a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. 
 
(B) todos os atos administrativos devem sempre ser objeto de divulgação oficial. 
 
(C) o processo pode ser iniciado tanto de ofício como a pedido do interessado. 
 
(D) o requerimento inicial do interessado deve ser feito sempre na forma escrita. 
 
(E) a competência exercida pelos órgãos administrativos é irrenunciável, cabendo delegação no caso da edição de atos de 

caráter normativo. 
 

 
24. Nos termos regulados pela Lei n

o
 8.429/92, a pena de perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, res-

sarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, paga-
mento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber 
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 
sócio majoritário, pelo prazo de dez anos, pode ser aplicada quando caracterizado o ato de improbidade administrativa por 
 
(A) receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou 

declaração a que esteja obrigado. 
 
(B) permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. 
 
(C) ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. 
 
(D) negar publicidade aos atos oficiais. 
 
(E) retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício. 

 

 
25. Nos termos do Regimento Interno do TRT da 4

a
 Região, supervisionar os serviços da Assessoria de Juízes e decidir os conflitos 

de atribuições entre Juízes de primeiro grau é competência do 
 

(A) Tribunal Pleno. 

 

(B) Órgão Especial. 

 

(C) Presidente do Tribunal. 

 

(D) Vice-Presidente do Tribunal. 

 

(E) Corregedor Regional. 
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Noções de Informática 

 
26. Um usuário do Windows 7 Professional em português clicou, a partir do Painel de Controle, nas seguintes opções: 

 
− Rede e Internet; 

− Exibir o status e as tarefas da rede; 

− Conexão Local; 

− Propriedades, na janela Status de Conexão Local, que se abriu; 

− Protocolo TCP/IP versão 4 (TCP/IPv4); 

− Propriedades; 

− Obter um endereço IP automaticamente; 

− Obter o endereço dos servidores DNS automaticamente; 

− OK. 
 

 Como em uma rede de computadores TCP/IP versão 4, todo computador precisa possuir um endereço IP distinto, esses 
procedimentos habilitaram no computador da rede um protocolo capaz de sincronizar automaticamente as configurações de 
endereço IP nos computadores da rede por meio de um servidor central, evitando a atribuição do endereço manualmente. Tra-
ta-se do protocolo 
 
(A) TCP. 

(B) DHCP. 

(C) SNMP. 

(D) HTTP. 

(E) SMTP. 

 

 
27. Um analista está digitando um texto no Microsoft Word 2013 em português e, após digitar uma palavra, verificou que ela já havia 

sido usada outras vezes no parágrafo. Para evitar a repetição, decidiu usar os recursos do Word para escolher uma palavra 
sinônima. Para isso, clicou 
 
(A) na guia Revisão, na opção Sinônimos do grupo Revisão de texto e, em seguida, clicou em um dos sinônimos disponíveis. 

(B) com o botão direito do mouse sobre a palavra, selecionou a opção Sinônimos e clicou em um dos sinônimos disponíveis. 

(C) na ferramenta Sinônimos do grupo Texto da guia Página Inicial e, em seguida, selecionou um dos sinônimos disponíveis. 

(D) na guia Revisão, na opção Sinônimos do grupo Ortografia e Gramática e, em seguida, selecionou um dos sinônimos disponíveis. 

(E) com o botão direito do mouse sobre a palavra e selecionou um dos sinônimos disponíveis. 

 

 
28. Um analista selecionou um texto de uma página da Internet que possui um conjunto de formatações de fonte, porém, deseja 

colar este texto em um documento sem estas formatações. Para isso, pressionou a combinação de teclas CTRL e C no texto 
selecionado da página da Internet e, no documento do LibreOffice Writer versão 4.1.1.2, 
 
(A) pressionou a combinação de teclas CTRL e V. 

(B) clicou no menu Editar e na opção Colar texto simples. 
(C) pressionou a combinação de teclas CTRL, ALT e V, selecionou a opção Texto simples e clicou no botão OK. 

(D) clicou no menu Formatar, na opção  Colar Especial..., na opção Texto simples e no  botão OK. 

(E) clicou no menu Editar, na opção Colar Especial..., na opção Texto sem formatação e no botão OK. 

 

 
29. Ferramentas antimalware, como os antivírus, procuram detectar, anular ou remover os códigos maliciosos de um computador. 

Para que estas ferramentas possam atuar preventivamente, diversos cuidados devem ser tomados, por exemplo: 
 
(A) utilizar sempre um antimalware online, que é mais atualizado e mais completo que os locais. 
 
(B) configurar o antimalware para verificar apenas arquivos que tenham a extensão .EXE. 
 
(C) não configurar o antimalware para verificar automaticamente os discos rígidos e as unidades removíveis (como pen-drives 

e discos externos), pois podem ser uma fonte de contaminação que o usuário não percebe. 
 
(D) atualizar o antimalware somente quando o sistema operacional for atualizado, para evitar que o antimalware entre em 

conflito com a versão atual do sistema instalado. 
 
(E) evitar executar simultaneamente diferentes programas antimalware, pois eles podem entrar em conflito, afetar o 

desempenho do computador e interferir na capacidade de detecção um do outro. 
 

 
30. Considerando diferentes organizações e métodos de acesso, em um arquivo  

 
(A) Sequencial, as operações de modificações não são simples. 

(B) Direto, são necessárias áreas de extensão, que precisam ser reorganizadas. 

(C) Indexado, não ocorre atualização do índice quando da inserção de um registro. 

(D) Invertido, devem-se determinar funções que gerem maior número de colisões. 

(E) Direto, as listas invertidas valem apenas para aquela disposição física do arquivo. 

Caderno de Prova ’AS’, Tipo 001



 

10 TRT4R-An.Jud.-Eng.Seg.Trabalho-AS 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31. Gervásio foi contratado como eletricista pela empresa onde trabalha como mensalista, em regime CLT. Ele sofreu um acidente 

de trabalho legalmente qualificado há 1 ano e 5 meses, exatamente 8 anos e um mês após sua contratação, acarretando-lhe 
afastamento do trabalho pelo período de 45 dias. Gervásio, que não é portador de doenças crônicas, não está exposto a riscos 
ou situações de trabalho que impliquem o desencadeamento ou agravamento de doença ocupacional. Ele sempre atuou nesta 
mesma função, cujas atividades não envolvem os riscos discriminados nos Quadros I e II da NR-7. No PCMSO dessa empre-
sa não existe qualquer informação expressa pelo médico coordenador referente a necessidade de inclusão de exames es-
pecíficos e alteração nos prazos para realização dos exames ocupacionais previstos na NR-7, cujas disposições são rigoro-
samente cumpridas pela empresa, pois não existe qualquer negociação coletiva que altere os seus termos. Atualmente com 
38 anos de idade, além do exame admissional, na totalidade, Gervásio realizou sob responsabilidade dessa empresa os 
seguintes exames médicos ocupacionais até o momento: 
 
(A) 4 exames periódicos e 1 exame de retorno ao trabalho. 
 
(B) 10 exames periódicos. 
 
(C) 9 exames periódicos e 1 exame de retorno ao trabalho. 
 
(D) 8 exames periódicos e 1 exame de retorno ao trabalho. 
 
(E) 7 exames periódicos. 

 
 
32. De acordo com as disposições da NR-9, o empregador que objetiva caracterizar a exposição ocupacional diária à vibração de 

corpo inteiro deverá comprovar a avaliação do valor da 
 
(A) aceleração resultante de exposição normalizada (aren) ou do valor da dose de vibração resultante (VDVR), cujos limites de 

exposição diária são, respectivamente, de 0,5 m/s2 e de 9,1 m/s 1,75. 
 
(B) aceleração resultante de exposição normalizada (aren) ou do valor da dose de vibração resultante (VDVR), cujos limites de 

exposição diária são, respectivamente, de 0,5 m/s2 e de 21,0 m/s 1,75. 
 
(C) aceleração resultante de exposição normalizada (aren), somente, cujo limite de exposição diária é de 0,5 m/s2. 
 
(D) dose de vibração resultante (VDVR), somente, cujo limite de exposição diária é de 9,1 m/s 1,75. 
 
(E) aceleração resultante de exposição normalizada (aren) ou do valor da dose de vibração resultante (VDVR), cujos limites de 

exposição diária são, respectivamente, de 1,1 m/s2 e de 21,0 m/s 1,75. 
 
 
33. O ponto PE de uma instalação elétrica está energizado com 95 kV, onde trabalham João, Carlos, Cláudio, Geraldo e Jeremias, 

que são eletricistas legalmente habilitados e autorizados pela empresa. João está trabalhando em uma zona restrita a 
trabalhadores autorizados, onde é exigida a adoção de técnicas, instrumentos e equipamentos apropriados ao trabalho. Cláudio 
está trabalhando em um local onde a única restrição é ser um trabalhador autorizado, sem qualquer outra exigência. Carlos está 
trabalhando em um ponto distante 80 cm de PE. Geraldo está desenvolvendo suas atividades em um ponto distante 1,2 m de 
PE. Jeremias está atuando em um ponto localizado a 2,5 m de PE. Considerando as disposições da NR-10, os eletricistas que 
estão atuando na zona controlada desta instalação elétrica são 
 
(A) Carlos e Jeremias. 
 
(B) João e Carlos. 
 
(C) João, Carlos, Cláudio e Geraldo. 
 
(D) Cláudio e Geraldo. 
 
(E) Cláudio, Geraldo e Jeremias. 

 
 
34. Considerando as disposições da NR-11, o transporte manual de sacos pode ser realizado 

 
(A) na distância máxima de 80 m, quando tratar-se do transporte manual de apenas um saco. 
 
(B) por meio de prancha, sobre um vão de 1,5 m de extensão. 
 
(C) por meio de prancha com largura de 0,40 m, sobre um vão com até 1,0 m de extensão. 
 
(D) por meio de prancha com largura de 0,50 m, sobre um vão com até 1,5 m de extensão. 
 
(E) na distância máxima de 60 m, quando tratar-se do transporte manual de apenas um saco. 

 
 
35. O laudo técnico de inspeção no local de trabalho de um empregado mensalista celetista de uma empresa comprova sua 

exposição ocupacional diária a VMB correspondente a um valor de aceleração resultante de exposição normalizada (aren) de 

7 m/s2 e também a VCI, com valor da aceleração resultante de exposição normalizada (aren) de 2 m/s2, relacionados à vibração. 
Seu salário, sem qualquer adicional, corresponde a R$ 1.800,00 e o salário mínimo na região é de R$ 800,00. O grau de insa-
lubridade relacionado à atividade desenvolvida por este profissional e o valor adicional ao salário que ele deve receber men-
salmente são: 

 
(A) médio e R$ 160,00. 
 
(B) máximo e R$ 320,00. 
 
(C) mínimo e R$ 80,00. 
 
(D) médio e R$ 360,00. 
 
(E) máximo e R$ 720,00. 
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36. Um operador de checkout realiza pesagem de mercadorias em uma balança bem próxima a ele e localizada à sua frente, 
desnivelada com a superfície do checkout em 1 cm. Em seu posto de trabalho existe 1,5 cm de descontinuidade em cada lado 
da balança, entre as superfícies do checkout e da balança. Os números de dez dígitos para os códigos das mercadorias que são 
pesadas são digitados em um teclado localizado a uma distância de 25 cm da borda interna do checkout. As características 
desta operação e posto de trabalho que deverão ser adequadas para total cumprimento das disposições da NR-17 são: 

 
(A) a descontinuidade em cada lado da balança em relação às superfícies do checkout não podem ultrapassar o limite máximo 

de 1 cm e a balança deve estar nivelada com a superfície do checkout. 
 

(B) a descontinuidade em cada lado da balança em relação às superfícies do checkout não podem ultrapassar o limite máximo 
de 1 cm e o teclado para digitação deve estar localizado a uma distância máxima de 15 cm da borda interna do checkout. 

 

(C) a balança deve estar nivelada com a superfície do checkout e os números dos códigos das mercadorias que são pesadas 
deverão ter no máximo 8 dígitos. 

 

(D) o teclado para digitação deve estar localizado a uma distância máxima de 15 cm da borda interna do checkout e os 
números dos códigos das mercadorias que são pesadas deverão ter no máximo 8 dígitos. 

 

(E) a balança deve estar nivelada com a superfície do checkout e o teclado para digitação deve estar localizado a uma 
distância máxima de 20 cm da borda interna do checkout. 

 

 
37. A Norma Regulamentadora n

o
 20, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho e Emprego, NÃO se aplica às 

 
(A) atividades de extração e produção de líquidos com ponto de fulgor > 60 ºC e ≤ 93 ºC, nas etapas de projeto e construção 

da instalação. 
 

(B) atividades de extração e produção de líquidos que possuem ponto de fulgor ≤ 60 ºC, nas etapas de projeto e construção da 
instalação. 

 

(C) atividades de transferência e manuseio de líquidos com ponto de fulgor > 60 ºC e ≤ 93 ºC, nas etapas de operação e 
manutenção da instalação. 

 

(D) atividades de armazenamento, transferência e manuseio de gases que inflamam com o ar a 20 °C e a uma pressão padrão 
de 101,3 kPa, nas etapas de operação e manutenção da instalação. 

 

(E) plataformas e instalações de apoio empregadas com a finalidade de exploração e produção de petróleo e gás do subsolo 
marinho. 

 

 
38. De acordo com a NR-24 do Ministério do Trabalho e Emprego, os locais destinados a fins higiênicos e dejeções das instalações 

sanitárias deverão, obrigatoriamente, 
 

(A) possuir recipientes com tampa, para guarda de papéis servidos, mesmo quando destinados aos homens. 
 

(B) ter paredes divisórias com altura mínima de 2,10m. 
 

(C) ser ventilados para o interior. 
 

(D) ter paredes divisórias cujo bordo inferior não esteja situado a mais de 25 cm acima do pavimento. 
 

(E) ser instalados em compartimentos individuais, separados, não necessitando de portas independentes. 
 

 
39. Gerailton é um profissional contratado em regime celetista como mensalista em uma empresa, que há 2 meses foi submetido e 

aprovado em treinamento, teórico e prático, com carga horária mínima de oito horas, com conteúdo programático que atende as 
exigências mínimas da NR-35. Ele possui anuência formal da empresa para a realização de trabalho em altura e teve seu estado 
de saúde avaliado, foi considerado apto para executar essa atividade. Considerando as disposições da NR-35, em relação ao 
trabalho em altura Gerailton é um profissional: 
 

(A) capacitado, mas não autorizado. 
 

(B) autorizado. 
 

(C) habilitado. 
 

(D) capacitado e habilitado. 
 

(E) somente capacitado.   
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40. De acordo com o anexo 2 da NR-16, é conferido adicional de periculosidade ao salário dos trabalhadores que se dedicam a 
determinadas atividades e operações perigosas com inflamáveis em áreas de risco. Neste contexto, relacione a atividade indi-
cada na Coluna A com a respectiva área de risco indicada na Coluna B. 

 

Coluna A Coluna B 

I. Unidade de processamento das refinarias. a. Círculo com raio de 3 metros com centro nos pontos de 
vazamento eventual (válvula registros, dispositivos de medição 
por escapamento, gaxetas). 
 

II. Tanques de inflamáveis líquidos. b. Círculos com raio de 15 metros com centro nos bicos de 
enchimentos. 
 

III. Tanques elevados de inflamáveis gasosos. c. Faixa de 30 metros de largura, no mínimo, contornando a área 
de operação. 
 

IV. Enchimento de vagões-tanques e caminhões-tanques 
inflamáveis gasosos liquefeitos. 

d. Círculo com raio de 7,5 metros com centro nos bicos de 
enchimento. 
 

V. Enchimento de vasilhames com inflamáveis líquidos, 
em locais abertos. 

e. Círculo com 7,5 metros com centro nos pontos de vazamento 
eventual (válvula e registros). 
 

VI. Enchimento de vasilhames com inflamáveis gasosos 
liquefeitos. 

f. Toda a bacia de segurança. 

 

 A associação correta da atividade com área de risco é 
 

(A) IV-a − V-b − II-c − VI-d − III-e − I-f 

(B) V-a − II-b − VI-c − I-d − III-e − IV-f 

(C) III-a − VI-b − I-c − V-d − IV-e − II-f 

(D) II-a − V-b − I-c − VI-d − IV-e − III-f 

(E) VI-a − IV-b − II-c − V-d − III-e − I-f 

 
 
41. De acordo com a NR-17, onde são executadas as atividades que exijam solicitação intelectual, o índice de temperatura efetiva 

recomendada é entre 
 

(A) 21 ºC e 23,3 ºC. 

(B) 20 ºC e 23 ºC. 

(C) 20 ºC e 23,3 ºC. 

(D) 19 ºC e 23 ºC. 

(E) 21 ºC e 24 ºC. 

 
 
42. Jonas trabalha em um escritório de desenvolvimento de softwares. Ele não é digitador, porém, utiliza computador para a maior 

parte de suas atividades: preparação de documentos, planilhas e programas de computador. Ele sente leves dores nas mãos. O 
médico do trabalho esclareceu que está previsto na NR-17, para as atividades de processamento eletrônico de dados, salvo 
convenções e acordos coletivos de trabalho, que o número máximo de toques reais no teclado, exigidos pelo empregador, NÃO 
deve ser superior a 

 
(A) 9.000/hora trabalhada. 

(B) 7.000/hora trabalhada. 

(C) 8.500/hora trabalhada. 

(D) 8.000/hora trabalhada. 

(E) 7.500/hora trabalhada. 

 

 
43. A NR-8 estabelece com relação ao piso dos ambientes de trabalho, onde exista risco de escorregamento 

 
(A) proibir a circulação de pessoas não autorizadas. 

(B) sinalizar com placas e avisos. 

(C) interditar temporariamente. 

(D) comunicar a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 

(E) empregar materiais ou processos antiderrapantes. 
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44. Um Engenheiro de Segurança precisa elaborar o mapa de risco e classificar os agentes nocivos encontrados no setor, conforme 
a Portaria n

o
 25 do MTE/94, sendo as seguintes situações: 

 
 I. Empresa está localizada em área de manancial (área verde) com aparecimento de escorpiões e cobras no setor com 

muita frequência. 
 
 II. Uso de óleo solúvel, gerado pelo torno mecânico. 

 
 III. Iluminação inadequada dos equipamentos e máquinas. 
 
 IV. Trabalho noturno. 

 
 A sequência de cores correta, de cima para baixo, identificada no mapa de risco é 
 

(A) azul, vermelho, azul, amarelo. 

(B) azul, vermelho, amarelo, amarelo. 

(C) marrom, azul, amarelo, azul. 

(D) marrom, vermelho, azul, vermelho. 

(E) azul, azul, amarelo, vermelho. 

 

 

45. José Luiz é técnico de segurança do trabalho e trabalha numa construtora. Em razão das dificuldades do setor da Construção 
Civil, a empresa reduziu consideravelmente seu quadro de funcionários. Por esse motivo, José Luiz deixou de atuar 
exclusivamente com as atribuições do SESMT – Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, e 
passou a fazer serviços de compras, pagamento diversos, registro de funcionários, entre outros. A NR-4 estabelece que, para a 
as atividades do SESMT, José Luiz deverá dedicar 
 

(A) 8 horas por dia. 

(B) 6 horas por dia. 

(C) 5 horas por. 

(D) 4 horas por dia. 

(E) 7 horas por dia. 

 

 
46. Considerando o Anexo n

o
 11 da NR-15, durante a execução de suas atividades laborais, Carlos fica exposto a agentes químicos 

que podem ser absorvidos, por via cutânea, tais como: 
 

(A) brometo de metila, chumbo e clorofórmio. 

(B) ácido cianídrico e cloreto de metila e tetrahidrofurano. 

(C) álcool metílico, fenol e tetracloroetano. 

(D) cloro, dietil amina e nitroetano. 

(E) fenol, cloro e cloreto de metila. 

 

 
47. Na cidade de Porto Alegre – RS, o Auditor Fiscal do Trabalho – AFT, ao fiscalizar uma obra constatou que o certificado de 

treinamento do colaborador sinaleiro, que trabalha com o equipamento grua, não atende o quesito carga horária. Conforme 
estabelece a NR-18, a carga horária mínima exigida para a qualificação é de 
 
(A) 20 horas. 

(B) 8 horas. 

(C) 40 horas. 

(D) 10 horas. 

(E) 12 horas. 

 

 
48. Cláudio é responsável pela equipe de escavações, fundações e desmonte de rochas. Seu pessoal necessita escavar nas 

proximidades de cabos subterrâneos de energia elétrica. A rede de energia elétrica, abastece um hospital, portanto não pode ser 
desligada. De acordo com a NR-18, é correto afirmar: 
 

(A) poderão trabalhar em instalações energizadas, e úmidas, desde que estejam portando a ordem de serviço. 

(B) não podem trabalhar em instalações energizadas. 

(C) somente poderão trabalhar em instalações desenergizadas e secas. 

(D) na impossibilidade de desligar os cabos, devem ser tomadas medidas especiais junto à concessionária. 

(E) obras em instalações elétricas devem ser realizadas somente por trabalhadores devidamente registrados. 
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49. Ana Cláudia é médica do trabalho, e foi designada pelo empregador a coordenar a equipe do SESMT. Ela precisa elaborar o 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e para isso segundo a NR-9, tal programa deverá ter uma estrutura que 
contemple além do planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma alguns outros itens adicionais, 
que podem ser 

 
 I. Forma do registro, manutenção e divulgação dos dados. 

 II. Estratégia e metodologia de ação. 

 III. Análise estatística de acidentes. 

 IV. Periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA. 

 V. Programa de Treinamento. 
 
 Desta relação, de acordo com a NR-9, são itens mínimos obrigatórios no PPRA, o que se afirma APENAS em 
 

(A) I, III e V. 

(B) II, III, e IV. 

(C) I, III e IV. 

(D) II, IV e V. 

(E) I, II e IV. 
 
 
50. Josias é operador de bate estaca, e está exposto em sua jornada de trabalho a ruído de impacto. De acordo com a NR-15 do 

Ministério do Trabalho e Emprego, quando não dispor de medidor de pressão sonora com circuito de resposta para impacto 
(linear), será válida a leitura feita no circuito de resposta (fast), e curva de compensação “C”. Nesta circunstância, o limite de 
tolerância será de 

 
(A) 120 dB(C). 

(B) 130 dB(C). 

(C) 140 dB(C). 

(D) 110 dB(C). 

(E) 100 dB(C). 
 
 
Atenção: Considere o texto abaixo para responder às questões de números 51 a 60. 
 
 

A empresa PLASTIC possui, atualmente, 400 funcionários contratados em regime celetista. Um de seus funcionários é o 
Sandoval, com 23 anos de idade, há 2 meses na empresa PLASTIC, na função de operador de injetoras de materiais plásticos. Certo 
dia, ele operava uma extrusora de tubos de PVC (poli-cloreto de vinila). Ao fazer a limpeza do excesso de borra de plástico que fica 
acumulado na ponta do tubo de ferro, utilizou uma espátula para remoção desta borra plástica. Durante esse processo, foi atingido 
pelo material plástico quente que espirrou, causando queimaduras pelo rosto todo e a perda da visão do olho direito. Segundo o 
supervisor técnico industrial, o material plástico projetado deveria estar à temperatura de 150 ºC, porém o mesmo superaqueceu, 
atingindo a temperatura de 230 ºC. O equipamento não possuía nenhum tipo de proteção mecânica que pudesse evitar que esse 
material se projetasse e viesse atingir os trabalhadores. 
 
 
51. De acordo com a NBR-14280, os dias que se debitarão por perturbação funcional, por incapacidade permanente de Sandoval, 

para o cálculo do tempo computado, serão de 
 

(A) 3600 dias. 

(B) 6000 dias. 

(C) 3000 dias. 

(D) 1800 dias. 

(E) 1500 dias. 

 

 
52. No relatório de investigação e análise de acidentes do trabalho da CIPA, constam os fatores abaixo que contribuíram para 

ocorrência ou causas do acidente de Sandoval. 
 

 I. Falta de utilização de EPIs, ou seu uso de maneira imprópria. 

 II. Ausência do dispositivo de proteção. 

 III. Modo operatório inadequado à segurança ou uso de maneira imprópria. 

 IV. Falta de conhecimento ou experiência. 

 

 A classificação das causas do acidente, conforme a NBR-14280 e de acordo com a descrição do relatório da CIPA da empresa 
PLASTIC, são, respectivamente, 

 
(A) fator pessoal de insegurança, condição ambiente de insegurança, ato inseguro e ato inseguro. 

(B) ato inseguro, fator pessoal de insegurança, condição ambiente de insegurança e fator pessoal de insegurança. 

(C) ato inseguro, condição ambiente de insegurança, ato inseguro e fator pessoal de insegurança. 

(D) fator pessoal de insegurança, ato inseguro, condição ambiente de insegurança e ato inseguro. 

(E) ato inseguro, fator pessoal de insegurança, ato inseguro e fator pessoal de insegurança. 
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53. No mesmo dia do acidente de Sandoval, a empresa PLASTIC fez o preenchimento da Comunicação do Acidente do Trabalho 
(CAT) e providenciou os documentos que deverão ser apresentados ao INSS para que indiquem as sequelas ou limitações da 
capacidade laborativa, justificando o pedido dos benefícios da Previdência Social. A partir de todas as informações divulgadas, 
considere: 

 
 I. A empresa é obrigada a informar à Previdência Social o acidente de trabalho ocorrido com Sandoval, até o primeiro dia 

útil seguinte ao da ocorrência. 
 
 II. Deverá ser apresentado um documento de identificação com foto e número do CPF de Sandoval, além das quatro vias da 

CAT, sendo que a 1
a
 via fica no órgão público, a 2

a
 via fica com Sandoval, a 3

a
 via ao sindicato da classe do trabalhador e 

a 4
a
 via com a empresa. 

 
 III. Sandoval não terá o direito ao auxílio acidente imediatamente por não possuir o tempo mínimo de trabalho exigido 

(carência), que em regra geral, corresponde a 12 meses de contribuição ao INSS. 
 
 IV. Se a empresa PLASTIC não fizesse o registro da CAT de Sandoval, o dependente, a entidade sindical, o médico ou 

autoridade pública, poderão efetuar a qualquer tempo o registro da CAT, o que não exclui a possibilidade de aplicação de 
multa. 

 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) II, III e IV. 

 

(B) I e II. 

 

(C) I e III. 
 

(D) I, II e IV. 
 
(E) III e IV. 

 

 
54. De acordo com o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) da empresa PLASTIC, foi identificado que 

Sandoval ficava exposto a risco químico, em particular, vapores de poli-cloreto de vinila − PVC. De acordo com o anexo 11 da 
NR-15, sua caracterização corresponde a 

 
(A) insalubridade de grau médio, com adicional de 20% sobre o salário mínimo. 
 

(B) insalubridade de grau máximo, com adicional de 40% sobre o salário mínimo da região. 
 

(C) insalubridade de grau mínimo, com adicional de 10% sobre o salário base, sem acréscimo de gratificações de qualquer 
natureza. 

 

(D) inexistência de qualquer grau de insalubridade. 
 

(E) asfixiante simples e substância cancerígena, situação de risco grave e iminente para o trabalhador. 
 

 
55. Sandoval ficava exposto ao agente nocivo calor em um regime de trabalho intermitente com descanso no próprio local de 

trabalho. Ao realizar a medição de IBUTG no ambiente interno, sem carga solar, chegou-se aos seguintes resultados: 
 

 I. Temperatura de bulbo seco = 30 °C. 
 

 II. Temperatura de bulbo úmido = 26 °C. 
 

 III. Temperatura de globo = 36 °C. 
 

 Para o tipo de atividade leve e trabalho contínuo junto a máquina injetora de plásticos, o IBUTG do posto, considerando as 
medições acima é 
 
(A) 29,0 °C, sem direito ao adicional de insalubridade. 
 

(B) 28,0 °C, com direito ao adicional de insalubridade. 
 

(C) 32,2 °C, e não é permitido o trabalho sem a adoção de medidas adequadas de controle. 
 

(D) 27,0 °C, sem direito ao adicional de insalubridade. 
 

(E) 25,0 °C, sem direito ao adicional de insalubridade.   
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56. A empresa PLASTIC é classificada como grau de risco 3 e possui 400 funcionários. Portanto, é obrigada a manter o SESMT, 
dimensionado de acordo com a NR-4, contendo 

 
(A) 4 Técnicos de Segurança do Trabalho, 1 Engenheiro de Segurança do Trabalho, 1 Médico de Segurança do Trabalho e 

1 Auxiliar em Segurança do Trabalho. 
 
(B) 1 Técnico de Segurança do Trabalho. 
 
(C) 2 Técnicos de Segurança do Trabalho, 1 Engenheiro de Segurança do Trabalho e 1 Médico de Segurança do Trabalho. 
 
(D) 3 Técnicos de Segurança do Trabalho, 1 Engenheiro de Segurança do Trabalho e 1 Médico de Segurança do Trabalho. 
 
(E) 2 Técnicos de Segurança do Trabalho. 

 
 
57. Além do agente químico constatado no Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), foi identificado que 

Sandoval ficava exposto a um risco físico, o ruído, com o Nível Médio de Pressão Sonora (NPS) de 88 dB(A), durante o período 
das 8:00 am às 12:00 pm. Avaliando a dosagem parcial para esse período da manhã e considerando que Sandoval deverá 
permanecer no mesmo ambiente também no período da tarde, o tempo de exposição que ele poderá permanecer nesse outro 
período, NPS contínuo, de forma que não exceda a unidade de exposição e não ultrapasse o limite de tolerância, será de  

 
(A) 30 minutos. 
(B) 1 hora. 
(C) 2 horas. 
(D) 3 horas. 
(E) 4 horas. 

 
 
58. De acordo com a NBR 14276, a empresa PLASTIC é classificada como Grupo I − Indústria em um único setor, tipo de Atividade 

I-3, caracterizado como grau de risco alto, população fixa por pavimento ou compartimento até 10 funcionários igual a 
8 brigadistas. Para uma população fixa de 254 funcionários em um único setor, ou galpão industrial, de 1.500 metros quadrados, 
o número mínimo total de brigadistas será 

 
(A) 122. 

(B) 25. 

(C) 74. 

(D) 33. 

(E) 127. 
 
 
59. Sandoval operava a máquina injetora de materiais plásticos. De acordo com a NR-12 − Segurança no Trabalho em Máquinas e 

Equipamentos, considere os itens abaixo. 
 
 I. Os operadores destes equipamentos devem ser maiores de 16 anos, com capacitação que deve ser ministrada por 

profissional qualificado que assume total responsabilidade pela avaliação do capacitado. 
 
 II. Essa máquina deve possuir manual de instruções mesmo quando não fornecido pelo fabricante com informações relativas 

à segurança em todas as fases de sua utilização. 
 
 III. É proibido o uso de chave geral na máquina injetora como dispositivo de parada. 
 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) II e III. 

(B) I e III. 

(C) II. 

(D) I e II. 

(E) I. 
 
 
60. A empresa PLASTIC, após dois meses do acidente de Sandoval, quer implantar a ABNT NBR ISO 31000. Com base nesta 

norma, considere: 
 
 I. Ela não tem finalidade de certificação, porém é uma ferramenta que pode trazer maiores diferenciais competitivos para as 

empresas que utilizarem os seus conceitos. 
 
 II. O processo de avaliação de riscos é o processo global de identificação de riscos, análise de riscos e avaliação de riscos. 
 
 III. As análises de risco devem ser quantitativas e qualitativas. 
 
 IV. No processo de gestão de riscos, os registros fornecem os fundamentos para a melhoria dos métodos e ferramentas, bem 

como de todo o processo. 
 
 V. Ela é específica para fábricas e atividades industriais em geral e pode ser aplicada a qualquer tipo de risco, 

independentemente de sua natureza, quer tenha consequências positivas ou negativas. 
 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) II, III e IV. 

(B) I, II e IV. 

(C) I, II e V. 

(D) II, III e V. 

(E) I, IV e V. 
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REDAÇÃO 

Atenção: 
Conforme Edital do Concurso, Capítulo X, itens: 
“7. Será atribuída nota ZERO à Prova de Redação que: a) fugir à modalidade de texto solicitada e/ou ao tema proposto; b)apresentar textos sob forma não articulada 
verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em versos) ou qualquer fragmento do 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) for escrita a lápis, em parte ou na sua totalidade; 
f) estiver em branco; g) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível. 8. A folha para rascunho da Redação no Caderno de Provas é de preenchimento facultativo. Em 
hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da Prova de Redação pela Banca Examinadora. 9. Na Prova de Redação, deverão ser 
rigorosamente observados os limites mínimo de 20 (vinte) linhas e máximo de 30 (trinta) linhas, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à Redação. 10. A Prova de 
Redação terá caráter eliminatório e classificatório e será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, considerando-se habilitado o candidato que nela obtiver nota 
igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos.” 

 

Instruções: 

− NÃO é necessária a colocação de Título na Prova de Redação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mapa-Múndi
 
A facilidade de comunicações acabou com esses tanques em que floresciam as diferentes culturas. Quando antes se olhava o 
mapa-múndi e via-se cada país de um colorido diferente, podia-se tomar isso ao pé da letra. É verdade que o mundo continuou a 
ser uma colcha de retalhos; mas são todos da mesma cor. 

(QUINTANA, Mário. Prosa & Verso. Porto Alegre: Globo, 1978, p. 60) 
 
A partir das reflexões de Mário Quintana, redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o seguinte tema: 
 

A revitalização das culturas tradicionais e a promoção do respeito à diversidade cultural 
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