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Nas questões a seguir, assinale, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações,
use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas respostas.
Em sua prova, caso haja opção(ões) constituída(s) pela estrutura Situação hipotética: ... seguida de Assertiva: ..., os dados
apresentados como situação hipotética deverão ser considerados como premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.
Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas poderão
ser utilizados para anotações, rascunhos etc.
Caso, em sua prova, haja questão que demande conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário,
considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, e que não há restrições de proteção, de
funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

PROVA OBJETIVA
QUESTÃO 1

Com relação à definição das medidas de tendência central e de
variabilidade dos dados em uma estatística, assinale a opção
correta.

QUESTÃO 3

A espirometria é um teste de função pulmonar realizado para
diagnóstico, avaliação de história natural, classificação de
gravidade e avaliação de resposta ao tratamento de doenças do

A A moda representa o centro da distribuição, é o valor que
divide a amostra ao meio.
B A amplitude total, ou range, é uma medida de tendência central
pouco afetada pelos valores extremos.
C A mediana é o valor que ocorre mais vezes, frequentemente em
grandes amostras.
D A variância da amostra representa uma medida de dispersão
obtida pelo cálculo da raiz quadrada positiva do valor do
desvio padrão dessa amostra.
E A média aritmética representa o somatório de todas as
observações dividido pelo número de observações.
QUESTÃO 2

O estudo de coorte, um dos métodos de estudo utilizados em
epidemiologia, é
A um método em que são descritos conjuntos de pacientes que
apresentem o mesmo diagnóstico ou que sejam submetidos a
uma mesma intervenção; em geral, esse estudo é realizado com
uma série consecutiva de pacientes, avaliados em uma
instituição de saúde, por determinado período de tempo; sendo
feita a comparação mediante controles externos, dada a
inexistência de grupo de controle interno composto ao mesmo
tempo do estudo.
B um método de estudo no qual a avaliação é feita de forma
retrospectiva, partindo-se do efeito em busca das causas:
grupos de pessoas com e sem determinado agravo à saúde são
respectivamente comparados com relação a exposições que
tenham sofrido no passado, testando, assim, a hipótese de a
exposição a determinados fatores de risco apresentar-se como
fator etiológico da doença em estudo.
C um método de estudo que se caracteriza pela investigação
aprofundada de uma situação; por exemplo, uma doença, em
que sejam avaliadas menos de dez indivíduos.
D um método realizado por meio de estatísticas, em que a
unidade de observação e análise é constituída de grupos de
indivíduos, sendo, por isso, também chamado de estudo de
grupos, de agregados ou de conglomerados.
E um estudo que parte da causa em busca dos efeitos; para isso,
um grupo de indivíduos que seja identificado para coleta de
informação sobre a exposição de interesse será acompanhado,
ao longo do tempo, para se identificar se os integrantes desse
grupo apresentam ou não determinada doença e se a exposição
prévia guarda relação com a ocorrência dessa doença.

sistema respiratório. Acerca dos volumes e fluxos respiratórios
analisados na espirometria, assinale a opção correta.
A A capacidade vital forçada representa o volume de ar que
permanece nos pulmões após a realização de uma expiração
máxima.
B O volume expiratório forçado no primeiro segundo é o volume
de ar exalado no primeiro segundo da manobra de capacidade
vital forçada.
C A capacidade residual funcional corresponde ao volume de gás
nos pulmões após uma inspiração máxima.
D O volume residual constitui o volume de gás inspirado ou
expirado em cada respiração.
E A capacidade pulmonar total compõe o maior volume de ar
mobilizado, podendo ser medida tanto na inspiração quanto na
expiração.
QUESTÃO 4

A respeito de tireoidite de Hashimoto, assinale a opção correta.
A Essa enfermidade é uma doença da tireoide associada à
infecção por vírus.
B Na maioria dos pacientes com esse tipo de tireoidite, são
observados níveis elevados de anticorpos antitireoperoxidase
(anti-TPO).
C A ultrassonografia da tireoide revela, na maioria dos casos
dessa tireodopatia, a presença de abscesso, que pode ser
aspirado por meio de agulha fina, na busca do agente
etiológico.
D Essa tireoidite evolui para a forma de tiretoxicose
(hipertireoidismo) da doença de Graves.
E Na maior parte dos casos, o quadro clínico dessa afecção tem
início súbito, com dor localizada na região da glândula
tireoide, podendo irradiar-se para a garganta, os ouvidos, ou a
mandíbula.
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QUESTÃO 5

Um paciente de vinte e oito anos de idade foi admitido em
um ambulatório do TRT. De acordo com as informações prestadas
por ele, o médico registrou no prontuário queixas de diminuição da
disposição e dispneia aos esforços. No exame clínico, foram
constatadas palidez cutaneomucosa, ausência de papilas na língua
(língua careca) e hiperpigmentação nas pregas cutâneas. O
hemograma completo realizado apresentou os seguintes resultados:
C
C
C
C
C
C
C
C

hemoglobina: 6 g/dL;
volume corpuscular médio (VCM): 120 fL (valores de
referência de 80 fL a 100 fL);
presença de macro-ovalócitos;
leucócitos: 2.500 células/microlitro (valores de
referência > 3.500 células/microlitro);
contagem diferencial de leucócitos normal;
presença de neutrófilos hipersegmentados (pleocariócitos);
plaquetas: 100.000 por microlitro (valores de
referência > 150.000 por microlitro);
contagem de reticulócitos normal (< 0,5 %).

Considerando os dados clínicos e laboratoriais apresentados, o
principal diagnóstico é de anemia
A falciforme.
B megaloblástica.
C de doença crônica.
D ferropriva.
E sideroblástica.
QUESTÃO 6

A respeito da espondilite anquilosante, assinale a opção correta.
A O diagnóstico de certeza dessa doença é confirmado pela
detecção do aloantígeno HLA-B27.
B A presença de sacroileíte unilateral, que acomete apenas uma
das articulações do quadril, exclui o diagnóstico da referida
doença osteoarticular, mesmo estando a inflamação em grau
moderado ou avançado e mesmo existindo algum critério
clínico.
C Na maioria dos pacientes que apresentam essa afecção
isoladamente, observam-se níveis muito elevados de fator
reumatoide, de anticorpos antipeptídeo citrulinado
cíclico (anti-CCP) e de anticorpos antinucleares (ANA).
D Entre as principais manifestações extra-articulares dessa
doença podem ser destacadas a uveíte anterior aguda, a
insuficiência respiratória, a fibrose pulmonar apical, a
insuficiência aórtica e a aortite.
E Essa é uma doença que afeta mais frequentemente mulheres
negras a partir de sessenta e cinco anos de idade.

QUESTÃO 7

Uma senhora de quarenta e cinco anos de idade procurou
atendimento em ambulatório do TRT, onde se registrou no
prontuário o relato de febre (38 ºC), calafrios, tosse produtiva, com
expectoração amarelada e dor tipo pleurítica. A paciente negou
doenças e internações anteriores. No exame clínico, ela mostrou-se
consciente, orientada; apresentou frequência cardíaca de 98 bpm,
frequência respiratória de 24 irpm, saturação de oxigênio de 95%
(oximetria de pulso) respirando ar ambiente, pressão arterial igual
a 125 mmHg × 80 mmHg, presença de estertores inspiratórios em
2/3 inferiores do hemitórax direito.
A partir dessas informações médicas, a principal opção para
tratamento empírico inicial da paciente é
A
B
C
D
E

pentamidina.
amantadina.
aciclovir.
azitromicina.
sulfametoxazol associado a trimetropim.

QUESTÃO 8

Atualmente, o uso de trombolítico representa o único procedimento
específico devidamente comprovado para tratamento da fase aguda
do acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI). Um critério de
inclusão para a realização de terapia trombolítica em paciente com
diagnóstico firmado de AVCI é
A a história pregressa de malformação vascular cerebral.
B a realização de cirurgia de grande porte nos últimos
quatorze dias.
C a tomografia computadorizada de crânio sem evidências de
hemorragia.
D a pressão arterial sistólica maior que 185 mmHg ou diastólica
maior que 110 mmHg, de forma persistente, necessitando de
tratamento agressivo.
E o uso de anticoagulante oral ou o tempo de atividade de
protrombina maior do que quinze segundos (RNI maior
que 1,7).
QUESTÃO 9

Com relação à úlcera péptica, assinale a opção correta.
A As úlceras pépticas gástricas são mais frequentes que as úlceras
duodenais.
B A endoscopia digestiva alta representa o procedimento
diagnóstico de escolha tanto para as úlceras pépticas gástricas
quanto para as duodenais.
C O tratamento de primeira escolha para pacientes com úlcera
péptica associada ao H. pylori é o tratamento tríplice,
composto por inibidor de bomba de prótons (omeprazol, por
exemplo), antagonista do receptor H2 (ranetidina, por
exemplo) e agentes que aumentem a defesa da mucosa
(sucralfato, por exemplo).
D A perfuração, embora raramente seja responsável pela morte
de pacientes com úlcera péptica, é a complicação mais comum
associada a pacientes com esse tipo de enfermidade.
E As principais causas de úlcera péptica são o uso de
anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) e a infecção pelo
citomegalovírus.
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Situação hipotética para as próximas duas questões
Em uma investigação para validação de um novo
equipamento de proteção individual (EPI) auricular, o setor de
medicina do trabalho de uma empresa utilizou como alvo de
experimentação os trabalhadores, sem alocação aleatória prévia dos
grupos de controle e de teste, pertencentes a um grupo homogêneo
de exposição, sem vieses de seleção ou confundimento, de duas
unidades fabris rigorosamente idênticas. Uma unidade fabril
continuou com o EPI até então usado; a outra aplicou o novo EPI.
Após um ano de acompanhamento dos exames médicos periódicos,
com audiogramas, foram obtidos os seguintes resultados: oito dos
cento e sessenta empregados que utilizaram o “antigo” EPI
apresentaram sugestiva de perda auditiva de 26 dB(NA), em
frequências centrais; enquanto que vinte dos duzentos empregados
que utilizaram o novo EPI tiveram o mesmo desfecho.
QUESTÃO 10

Com relação à situação hipotética apresentada, assinale a opção
correta.
A O comprometimento da audição desses trabalhadores
independe dos EPI utilizados e são insignificantes, pois não
geraram incapacidade para o trabalho.
B Audiograma é o resultado laboratorial em trabalhadores para
fins de acuidade auditiva, obtido a partir da plotagem, em
gráfico com duas variáveis, para ambas as orelhas: frequência
em Hertz (Hz) e aceleração de vibração, expressa em m/s2.
C O delineamento epidemiológico adotado é do tipo coorte.
D Os resultados de audiogramas com sugestiva de perda auditiva
de 26 dB(NA) são de notificação compulsória para altas
frequências.
E O novo EPI apresenta resultado que sustenta a decisão de
validá-lo em detrimento do antigo, que possui desempenho
inferior.
QUESTÃO 11

Ainda com relação à situação hipotética apresentada, assinale a
opção correta.
A A razão de chances (RC), ou odds ratio (OR), é 2,11.
B Os trabalhadores usuários do novo EPI são considerados como
grupo controle.
C Grupo homogêneo de exposição refere-se à possibilidade de se
realizar de forma técnica a avaliação dos níveis de exposição
a fatores de riscos, cujas medições efetuadas em um ou em
vários paradigmas valem para todos da mesma empresa.
D Os valores de RC e RR apresentam grande distanciamento
relativo, o que sugere divergências significativas nesses
estimadores de risco, invalidando os respectivos usos.
E O risco relativo (RR) é de 1,5, que significa excesso de risco
de 50% do novo EPI em relação ao antigo.

QUESTÃO 12

Em relação às doenças cardiovasculares, assinale a opção correta.
A Hipertensão arterial sistêmica (HAS) é a elevação persistente
da pressão arterial (PA) sistólica e(ou) diastólica, observada
em duas ou mais medidas em, pelo menos, duas ocasiões
distintas. O valor máximo admitido para adultos com mais de
dezoito anos para a pressão sistólica é de 140 mm/Hg e para a
pressão diastólica de até 90 mm/Hg.
B As arritmias cardíacas surgem de lesões que ocorrem dentro da
camada íntima da artéria. As lesões podem ser oclusivas e
comprometer o suprimento vascular para um tecido ou um
órgão, provocando isquemia ou necrose.
C A aterosclerose, termo descritivo para lesões espessadas e
endurecidas das artérias musculares e elásticas médias e
grandes, desencadeia crises de palidez e cianose dos dedos, em
resposta ao frio ou à emoção; à medida que a crise regride, as
alterações de coloração são substituídas por eritema. O
distúrbio primário é denominado de arteriosclerose de
Raynaud.
D Infarto agudo do miocárdio (IAM) é a dor ou o desconforto
precordial causado pela isquemia miocárdica, quando a
demanda de oxigênio supera a oferta. A dor geralmente é
aliviada por repouso ou uso de nitrato sublingual. Além da dor,
podem estar presentes sinais/sintomas de insuficiência da
bomba cardíaca, seja por insuficiência ventricular ou pela
presença de arritmias.
E Angina pectoris é o evento final de uma série de quadros
clínicos que resultam em lesão cerebral irreversível e morte,
caso não sejam tomadas medidas rápidas e adequadas para
restabelecer a ventilação e a circulação (ressuscitação
cardiopulmonar) do paciente.
QUESTÃO 13

Em relação às pneumoconioses, assinale a opção correta.
A O termo doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) refere-se
ao grupo de doenças respiratórias crônicas caracterizadas por
limitação crônica ao fluxo aéreo, podendo apresentar sinais de
produção de escarro, dispneia e broncoespasmo. O termo
DPOC é frequentemente utilizado de uma forma mais flexível
para referir-se a pacientes com enfisema e bronquite crônica.
B Fazem parte das pneumoconioses devidas às poeiras
inorgânicas a beriliose, a asbestose, a estanhose e a bissinose.
C A siderose é uma doença profissional das vias aéreas, aguda,
reversível, caracterizada por uma sensação de opressão
torácica e dispneia, que aparecem preponderantemente no
retorno ao trabalho, após um afastamento de final de semana
ou férias. Essa característica torna a doença muitas vezes
conhecida como síndrome das manhãs de segunda-feira.
D A bronquite resulta da exposição ao corte de ferro com solda
elétrica e ao óxido de acetileno. Os vapores de óxido ferroso
emitidos são oxidados a óxido férrico que, quando inalados,
levam a alterações radiológicas nos pulmões.
E A asbestose é uma doença crônica das vias aéreas,
caracterizada por obstrução do fluxo aéreo reversível;
inflamação; e aumento da reatividade das vias aéreas a uma
variedade de estímulos, tendo como principais sintomas
dispneia, aperto no peito e tosse.
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QUESTÃO 14

Em relação às neoplasias, assinale a opção correta.
A O termo neoplasia designa um grupo de doenças caracterizadas
pela perda de controle do processo de divisão celular, por meio
do qual os tecidos normalmente crescem e(ou) se renovam. A
inoperância dos mecanismos de regulação e de controle da
proliferação celular, além do crescimento incontrolável, pode
levar, no caso do câncer, à invasão dos tecidos vizinhos e à
propagação para outras regiões do corpo, produzindo
metástase.
B Os estudos sobre a relação entre câncer de pulmão e ocupação
independem da obtenção de um histórico ocupacional
consistente dos sujeitos recrutados na pesquisa, pois a biópsia
é suficiente para fechar o diagnóstico ocupacional em função
de protocolos definidos pela IARC (International Agency for
Research on Cancer).
C A alteração celular responsável pela produção do tumor
decorre da combinação de duas células, sendo que uma delas
possui mutação. Quando essa célula mutada se combina à
segunda célula, ocorrem mudanças intra e extracelulares que
permitem a proliferação de células transformadas, originando
um nódulo que, em etapas posteriores, pode se disseminar pelo
corpo.
D A IARC (International Agency for Research on Cancer)
classifica seis tipos de carcinogenecidade: evidência suficiente
de estudos epidemiológicos apoiando uma associação
etiológica; evidência limitada em seres humanos, segundo
estudos epidemiológicos; evidência suficiente em animais,
porém inadequada em seres humanos; evidência limitada em
animais; evidência inadequada em animais, e nenhuma
evidência em animais ou em seres humanos.
E Na carcinogenecidade estão envolvidos fatores hereditários,
genéticos e ambientais, que levam a proliferação celular
descontrolada. O câncer ocupacional é considerado uma
doença ocupacional típica, em que o trabalho é o fator
ambiental decisivo para o surgimento da patologia.
QUESTÃO 15

Em relação às doenças infecciosas, hepáticas e hematológicas,
assinale a opção correta.
A O Mycobacterium tuberculosis é disseminado pelas fezes de
equinos e de outros animais e infecta o homem quando seus
esporos penetram lesões. A presença de tecido necrosado, de
pus ou de corpos estranhos facilita a reprodução local do
agente infeccioso.
B A anemia sideroblástica secundária possui como fatores
etiológicos o tetracloreto de carbono, o clorofórmio, o
tetracloroetano, o tricloroetileno e outros solventes
halogenados usados para limpezas especiais, desengraxe de
peças e de chapas metálicas, remoção de manchas de piche,
lavagem de tecidos a seco e remoção de tintas.
C A exposição ocupacional ao benzeno e às radiações ionizantes
possui associação causal com o desenvolvimento de síndrome
mielodisplásica (SMD) apenas quando os níveis de tolerância
a esses fatores são ultrapassados.
D As doenças infecciosas e parasitárias relacionadas ao trabalho
apresentam algumas características que as distinguem de modo
específico: os agentes etiológicos não são de natureza
ocupacional; e a ocorrência dessas doenças depende das
condições em que o trabalho é executado e da exposição
ocupacional, que deve favorecer o contato, o contágio ou a
transmissão.
E A psitacose, termo genérico para inflamação do fígado, se
caracteriza por alterações degenerativas ou necróticas dos
hepatócitos, podendo ser aguda ou crônica e ter como causa
uma variedade de agentes infecciosos ou de outra natureza.

QUESTÃO 16

Em relação às lesões por esforços repetitivos (LER) e aos distúrbios
osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT), assinale a opção
correta.
A A carga estática está presente quando um membro é mantido
em uma posição que aumenta o esforço cortante e diminui o
momento fletor a ponto de extra tensionar os tecidos e as
estruturas ativadas.
B Os fatores de risco para LER/DORT não são independentes,
interagem entre si e devem ser sempre analisados de forma
integrada. Esses fatores envolvem aspectos biomecânicos,
cognitivos, sensoriais, afetivos e de organização do trabalho.
Por exemplo, fatores organizacionais como carga de trabalho
e pausas para descanso podem controlar fatores de risco de
frequência e de intensidade.
C Uma dor contínua, que pode persistir mesmo ao repouso, é
sinal sugestivo de LER/DORT. A dor ao movimento, chamada
dor mecânica, é sugestiva de um provável processo
inflamatório, que inclui a dor noturna. Por outro lado, a dor
protocinética, com melhora no decorrer da persistência do
movimento, é indicativa de osteoporose.
D O diagnóstico das síndromes compressivas neurais é definido
basicamente por protocolos eletromiográficos, tendo os
achados clínicos papel secundário. Entretanto, para o
planejamento terapêutico cirúrgico, tornam-se importantes as
evidências de fatores causais (tumores, cistos etc.).
E Considera-se esforço repetitivo o movimento
músculo-esquelético que ultrapassa vinte oscilações por
minuto, com qualquer tipo de carga mecânica, ou quarenta
oscilações por minuto, para situações sem carga mecânica.
QUESTÃO 17

Em relação ao sofrimento psíquico e à psicopatologia do trabalho,
incluindo o estresse relacionado ao trabalho e o uso de álcool e de
outras drogas, assinale a opção correta.
A Síndrome de Burnout é a resposta ao estresse ocupacional
agudo caracterizada pela motivação ou pelo interesse
excessivo, compulsivo ao trabalho, o que provoca a sensação
de “estar queimado” e produz fenômenos bipolares que
oscilam entre atração e medo pelo trabalho.
B Os fatores organizacionais e psicossociais ligados ao trabalho
são as percepções subjetivas que o empregador tem sobre seus
trabalhadores, que definem a melhor forma de organização
com relação à carreira, à carga, ao ritmo de trabalho e ao
ambiente social e técnico do trabalho.
C A psicopatologia do trabalho elege como categoria de análise
o transtorno mental, aproximando-se das concepções teóricas
que têm por referencial perfis psicopatológicos baseados na
nosologia psiquiátrica e das concepções que adotam o
referencial da medicina ocupacional e que relacionam riscos às
doenças psíquicas específicas.
D A insatisfação gerada pelo conteúdo ergonômico, relacionado
com a falta de adequação às aptidões e às necessidades do
trabalhador, assemelha-se à insatisfação gerada pelo conteúdo
significativo do trabalho (ou simbólico), o qual engendra
prazeres e desejos, cujo impacto é mental.
E O alcoolismo crônico no trabalho pode ser considerado
acidente do trabalho quando os riscos potenciais à saúde
resultam de circunstâncias socioeconômicas e psicossociais,
incluindo problemas relacionados ao emprego e ao
desemprego.
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QUESTÃO 18

Indivíduos com distúrbio osteomuscular relacionado ao
trabalho (DORT), conforme definição e normativa do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), devem comprovar exposição a
riscos ergonômicos. Entre as patologias apresentadas a seguir,
exclui-se das doenças ocupacionais a
A
B
C
D
E

bursite pré-patelar do ladrilheiro.
tenossinovite de Quervain.
cãibra do escrivão.
epicondilite lateral do mecânico.
tenossinovite do digitador.

QUESTÃO 19

Um empregado, de quarenta e sete anos de idade,
estoquista há quatro anos de uma grande rede de supermercados,
começou a apresentar, nos últimos três meses, formigamento, calor
e queimação nos dedos da mão direita. No exame médico, os testes
de Adson e de Ross no MSD evidenciaram resultado positivo.
Considerando a situação hipotética apresentada, o diagnóstico
provável para o paciente em relação ao DORT é de
A
B
C
D
E

síndrome do desfiladeiro torácico.
síndrome do pinçamento subacromial.
lesão do arremessador (slap lesion).
radicolopatia cervical.
costela cervical.

QUESTÃO 22

A ergonomia de concepção, que utiliza a antropometria, promove
o melhor modelo para o sistema máquina-homem. No que se refere
a esse assunto, assinale a opção que apresenta corretamente um
modelo padrão-humano.
A
B
C
D
E

indivíduo phanton
somatótipo
biótipo-leptossômico
tipologia de Lombroso
IMC

QUESTÃO 23

Irritação dos olhos, fadiga, dores de cabeça, dificuldade para
respirar, rinite e pneumonia são características clínicas da
denominada síndrome do edifício doente. O quadro pneumônico
desencadeado em trabalhadores com essa síndrome se deve ao
agente etiológico
A
B
C
D
E

Chlamydia.
Streptococcus sp.
Staphylococcus aureus.
Legionella pneumophila.
Influenza.

QUESTÃO 24

No exame periódico, o médico do trabalho de uma
empresa agropecuária identificou elevação de um marcador
biológico da exposição a inseticidas em um empregado rural
assintomático.

QUESTÃO 20

Nos trabalhos realizados em ambientes externos, é obrigatória a
existência de abrigos para a proteção dos trabalhadores contra
intempéries: a exposição prolongada ao sol e ao calor pode ser
causa de várias patologias ocupacionais. Com referência a esse
assunto, assinale a opção correta.
A A catarata, que está relacionada à exposição prolongada aos
raios UV, é comum nos trabalhadores que laboram em
ambientes externos.
B O câncer de pele basocelular é frequente em trabalhadores que
laboram expostos ao sol; portanto é uma doença ocupacional,
causada pela exposição aos raios UV.
C Os equipamentos de proteção individual (EPIs) protegem
integralmente o trabalhador que exerce suas atividades a céu
aberto.
D A frostbite é uma lesão causada pelo calor.
E O calor pode ocasionar a síndrome do dedo branco (white
finger).

Considerando essa situação hipotética, a melhor conduta
ocupacional a ser tomada pelo médico em relação a esse
trabalhador consiste em
A investigar o caso sem afastar o trabalhador de suas atividades.
B afastar o trabalhador por trinta dias, não havendo a necessidade
de abertura de comunicação de acidente de trabalho (CAT).
C afastar o trabalhador da atividade específica, investigar o caso,
solicitar à empresa a emissão da comunicação de acidente de
trabalho (CAT) e orientar o empregador quanto à necessidade
de adoção de medidas de controle.
D considerá-lo inapto para o trabalho e encaminhá-lo ao INSS.
E afastar o trabalhador por quinze dias e abrir comunicação de
acidente de trabalho (CAT).
QUESTÃO 25

Para o controle biológico da exposição aos inseticidas (ésteres
organofosforados e carbamatos), utiliza-se como parâmetro

A dengue é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti
— que é também vetor da febre Chikungunya e do Zika vírus. Um
fato novo, que deixa as autoridades de vigilância sanitária e
epidemiológicas em alerta, é o aumento dos casos de microcefalia
nos recém-natos, que podem estar relacionados ao Zika vírus. O
conceito da vigilância epidemiológica e da medicina ocupacional
que trata dos eventos inesperados, graves e indesejáveis, como o
caso apresentado, é definido como

A
B
C
D
E

A
B
C
D
E

QUESTÃO 21

o ácido hipúrico.
o ácido mandélico.
a colinesterase eritrocitária e plasmática.
o hemograma completo.
a carboxi-hemoglobina.

odds ratio.
nexo técnico epidemiológico previdenciário.
efeito do trabalhador sadio.
taxa de gravidade.
evento sentinela.
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QUESTÃO 26

O exercício de trabalho em determinadas condições, comprovadas
por meio de laudo de inspeção do local de trabalho, assegura ao
trabalhador a percepção de adicional de insalubridade ou
periculosidade. De acordo com as NRs n.º 15 e n.º 16 do
Ministério do Trabalho e Emprego, assinale a opção correta a
respeito dos riscos ocupacionais e das condições para percepção
dos referidos adicionais.
A Na exposição ao ruído contínuo, intermitente e de impacto, o
limite de tolerância baseia-se na quantidade medida em
decibéis e no tempo de exposição da jornada de trabalho.
B Na exposição ao risco ergonômico, o laudo deve conter
avaliação quantitativa, como a quantidade de carga, caso o
trabalhador exerça atividade de levantamento e transporte
manual de peso.
C Na exposição ao risco biológico, a avaliação é qualitativa; e a
intensidade, classificada como mínima, média, e intensa,
dependendo do tipo de atividade do trabalhador.
D Nas atividades e operações que envolvem agentes químicos, é
essencial que seja verificado se a exposição ao agente
ultrapassa o limite de tolerância, como na exposição ao
arsênico.
E Nas atividades e operações com radiações ionizantes, poderá
haver percepção de adicional de insalubridade ou de
periculosidade.
QUESTÃO 27

De acordo com a NR n.º 9 do Ministério do Trabalho e Emprego,
o Programa de Prevenção de Risco Ambiental (PPRA) deverá
contemplar os riscos

QUESTÃO 29

A NR n.º 36 do Ministério do Trabalho e Emprego refere-se a
A condições e meio ambiente de trabalho na indústria da
construção e reparação naval.
B segurança e saúde no trabalho em empresas de abate e
processamento de carnes e derivados.
C trabalho em altura.
D segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados.
E segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.
QUESTÃO 30

De acordo com a NR n.º 7 do Ministério do Trabalho e Emprego,
o único exame médico ocupacional que pode ser dispensado é o
A de retorno ao trabalho.
B de mudança de função.
C demissional.
D admissional.
E periódico.
QUESTÃO 31

De acordo com o Manual de Perícia Oficial em Saúde do
Servidor Público Federal, do Ministério do Planejamento,

A ergonômicos, caso se trate de empresa do setor bancário.
B somente físicos e químicos, caso se trate de empresa do setor
de mineração.
C somente químicos e biológicos, caso se trate de empresa do
setor de saúde.
D químicos, físicos e biológicos.
E químicos, físicos, biológicos e ergonômicos.
QUESTÃO 28

No que diz respeito a definições, atribuições e deveres da relação
entre médicos e trabalhadores, assinale a opção correta.
A É atividade exclusiva do médico do trabalho avaliar a
possibilidade de a causa de determinada doença, alteração
clínica ou laboratorial poder estar relacionada às atividades
profissionais do paciente.
B A contraindicação à exposição da gestante a possíveis agravos
ou riscos decorrentes de suas funções e tarefas, com a
finalidade de preservá-la, deve ocorrer por laudo de um médico
especialista em obstetrícia.
C O perito médico judicial é designado pela autoridade policial
para assisti-la no que a lei determina.
D Assistente técnico é o médico que, em situações de litígio,
assiste exclusivamente o trabalhador.
E Entre as atribuições e deveres do perito médico de instituições
previdenciárias e seguradoras, incluem-se a de orientar o
periciando para tratamento e a de encaminhá-lo para
reabilitação, quando necessário.

Orçamento e Gestão, considera-se doença grave, contagiosa ou
incurável que acarreta invalidez permanente, sendo os proventos
garantidos integralmente, a
A tuberculose em qualquer fase.
B espondiloartrose anquilosante.
C hiperplasia.
D cegueira.
E diabetes melito grave insulinodependente.
QUESTÃO 32

Considerando a Lei n.º 8.112/1990 e a Lei n.º 8.213/1999, assinale
a opção que apresenta corretamente a previsão legal de licença,
após perícia médica, a servidora pública, mas não a empregada
pública.
A licença para acompanhamento de pessoa da família
B auxílio-acidente
C invalidez
D pensão por morte
E auxílio-maternidade
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QUESTÃO 33

Durante processo administrativo disciplinar, foi verificado
que determinado servidor apresentava quadro provável de doença
neurológica que poderia levar a incidente de insanidade mental. A
comissão solicitou avaliação da junta médica oficial (JMO), que
constatou, além de alienação mental, invalidez permanente
resultante de importante sequela de acidente vascular cerebral.
Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta a
respeito da composição da junta médica oficial e do que deve
constar no laudo da JMO.
A A JMO deverá ser composta, ao menos, por um psiquiatra; no
laudo deverá constar como causa a alienação mental.
B A JMO deverá ser composta, ao menos, por um neurologista;
no laudo deverá constar como causa o acidente vascular
cerebral e a alienação mental.
C A JMO poderá ser composta por qualquer médico; no laudo
deverá ser dispensado o registro da causa.
D A JMO poderá ser composta por um psicólogo responsável
pelo teste psicológico; no laudo poderá ser dispensado o
registro da causa.
E A JMO deverá ser composta por médico do trabalho e
psiquiatra; no laudo deverá constar como causa o acidente
vascular cerebral.
QUESTÃO 34

Assinale a opção correta a respeito dos princípios fundamentais na
Constituição Federal de 1988 (CF).
A A dignidade da pessoa humana é conceito eminentemente
ético-filosófico, insuscetível de detalhada qualificação
normativa, de modo que de sua previsão na Constituição não
resulta grande eficácia jurídica, em razão de seu conteúdo
abstrato.
B O valor social do trabalho possui como traço caracterizador
primordial e principal a liberdade de escolha profissional,
correspondendo à opção pelo modelo capitalista de produção.
C A valorização social do trabalho e da livre-iniciativa não
alcança, indiscriminadamente, quaisquer manifestações, mas
apenas atividades econômicas capazes de impulsionar o
desenvolvimento nacional.
D O conceito atual de soberania exprime o autorreconhecimento
do Estado como sujeito de direito internacional, mas não
engloba os conceitos de abertura, cooperação e integração.
E A cidadania envolve não só prerrogativas que viabilizem o
poder do cidadão de influenciar as decisões políticas, mas
também a obrigação de respeitar tais decisões, ainda que delas
discorde.
QUESTÃO 35

Conforme o inciso VII do artigo 5.º da CF, “é assegurada, nos
termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis
e militares de internação coletiva”. Considerando-se a
aplicabilidade das normas constitucionais e os critérios doutrinários
de classificação, é correto afirmar que o referido dispositivo
constitui norma
A
B
C
D
E

de eficácia limitada de princípio institutivo.
de eficácia limitada programática.
de aplicabilidade imediata.
de eficácia plena programática.
de eficácia plena.

QUESTÃO 36

Assinale a opção correta acerca do que dispõe a CF sobre partidos
políticos.
A É inconstitucional, por ofensa ao pluripartidarismo e ao
pluralismo político, a fixação de proporcionalidade entre a
representatividade partidária e a distribuição do fundo
partidário e do tempo na televisão e no rádio.
B A exigência de caráter nacional dos partidos políticos visa
resguardar o princípio federativo da unidade nacional.
C A vedação à utilização de organização paramilitar não obsta
que os partidos, em razão da autonomia que lhe é
constitucionalmente assegurada, convencionem indumentária
uniformizada ou que estabeleçam, em seu âmbito interno,
relação de comando e obediência baseada em hierarquia rígida
e fidelidade partidária.
D Os partidos políticos possuem personalidade jurídica de direito
público.
E A previsão constitucional de que a lei regrará a função
parlamentar autoriza o estabelecimento, pela legislação
infraconstitucional, de padrões mínimos de desempenho
eleitoral como condição para funcionamento do partido nas
casas legislativas.
QUESTÃO 37

De acordo com a CF, compete
A aos estados elaborar e executar planos regionais de ordenação
do território e de desenvolvimento econômico e social.
B aos municípios explorar diretamente serviços de radiodifusão.
C à União legislar privativamente sobre desapropriação.
D à União legislar privativamente sobre direito financeiro.
E à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios
legislar concorrentemente sobre direito agrário.
QUESTÃO 38

À luz do disposto na CF, assinale a opção correta a respeito do
concurso público.
A A constitucionalidade da sujeição de candidato a exame
psicotécnico em concurso público depende apenas de haver
previsão editalícia nesse sentido.
B As provas de títulos em concurso público devem possuir
caráter eliminatório e classificatório.
C É inconstitucional a disposição, em edital, que limite o número
de participantes de cada fase de concurso público e que possa,
por isso, eliminar eventuais candidatos que, embora aprovados,
não alcancem a classificação mínima exigida.
D Os serviços sociais autônomos, embora não integrem a
administração pública, submetem-se à regra constitucional de
exigência de concurso público para provimento de seus
quadros.
E É constitucional a limitação de idade para inscrição em
concurso público quando essa limitação se justificar em razão
das atribuições do cargo.
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QUESTÃO 39

Com base no que dispõe a CF sobre o presidente da República,
assinale a opção correta.
A A CF admite excepcionalmente a edição, pelo presidente da
República, de decreto como fonte normativa primária, o
chamado decreto autônomo.
B Em processo de impeachment por crime de responsabilidade,
o contraditório e a ampla defesa somente são exercidos pelo
presidente da República perante o Senado Federal, na fase de
processo e julgamento.
C A renúncia ao mandado pelo presidente da República
prejudica, por perda de objeto, o processo de impeachment
eventualmente em curso, acarretando a sua extinção
automática.
D Por força do princípio da inafastabilidade jurisdicional,
eventual decisão condenatória proferida pelo Senado Federal
em julgamento por crime de responsabilidade estará sujeita a
controle judicial posterior.
E Por ser norma punitiva, o rol de crimes de responsabilidade
previsto na CF é taxativo, nele não podendo ser inseridos
novos tipos.
QUESTÃO 40

Acerca do processo legislativo, assinale a opção correta de acordo
com as disposições da CF.
A A aprovação, sem nenhuma emenda ou modificação, de projeto
de lei apresentado pelo presidente da República dispensa a
sanção.
B Há veto tático sempre que o presidente da República deixa de
sancionar a lei no prazo constitucionalmente exigido após sua
aprovação.
C É vedada a apresentação de emenda parlamentar a projeto de
lei de iniciativa privativa do presidente da República.
D Compete ao presidente da República o esclarecimento sobre
em que consiste a contrariedade ao interesse público no veto
político a projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional.
E A sanção e promulgação de projeto de lei de iniciativa
privativa do presidente da República, mas apresentado por
parlamentar, sana o vício de iniciativa, por convalidação.
QUESTÃO 41

De acordo com a CF, compete originariamente ao Supremo
Tribunal Federal processar e julgar ação
A ordinária que impugne ato do Tribunal de Contas da União.
B cível ajuizada contra o presidente da República.
C direta de inconstitucionalidade contra lei do Distrito Federal
editada no exercício de sua competência municipal.
D tipicamente constitucional ajuizada contra o Conselho
Nacional de Justiça.
E que verse sobre verbas indenizatórias recebidas pela
magistratura comuns a outras carreiras públicas.

QUESTÃO 42

Após denúncia anônima contendo documentos que
permitiram a determinada autarquia federal conhecer indícios de
infração administrativa cometida por servidor público a ela
vinculado, instaurou-se, no âmbito da entidade, processo
administrativo disciplinar (PAD). Para compor a comissão
responsável pelo PAD foi designado, entre outros membros, parente
de quarto grau em linha colateral do servidor processado.
A instrução processual foi ampla e houve necessidade de se
prorrogar o prazo para a conclusão dos trabalhos. Ao final, o
servidor, que optou por apresentar defesa pessoalmente,
dispensando assistência técnica de advogado, foi indiciado.
Superado o prazo para a conclusão do processo, sobreveio
decisão proferida pela autoridade competente em que foi
reconhecida a prescrição da pretensão punitiva da administração
pública e a extinção da punibilidade. Ainda assim, em atendimento
ao princípio da publicidade, foi promovido o registro do PAD e do
seu resultado nos assentamentos funcionais do servidor.
Com base no disposto na Lei n.º 8.112/1990 e considerando a
doutrina e a jurisprudência, é correto afirmar que, na situação
apresentada, houve irregularidade decorrente
A do fato de a denúncia que deu origem à instauração do PAD
ser anônima.
B do fato de a comissão ter sido integrada pelo parente do
servidor.
C do registro nos assentamentos funcionais do servidor.
D do excesso de prazo para conclusão do processo.
E da ausência de defesa técnica por advogado.
QUESTÃO 43

Com base no disposto na Lei n.º 8.112/1990, assinale a opção
correta acerca da acumulação de cargos.
A O servidor ocupante de cargo em comissão não poderá
perceber, adicionalmente, remuneração por eventual
participação em conselhos de administração de empresa
pública.
B O servidor que acumular licitamente dois cargos efetivos
poderá ser investido em um terceiro cargo, em comissão, se
houver compatibilidade de horários.
C A proibição de acumular cargos não alcança cargos dos
quadros de entidades da administração indireta.
D Proventos de aposentadoria de emprego público não podem ser
cumulados com o exercício de cargo temporário.
E O servidor ocupante de cargo em comissão pode exercer
interinamente cargo em comissão diverso, sem prejuízo das
atribuições do cargo por ele regularmente ocupado.
QUESTÃO 44

A respeito da responsabilidade do servidor, assinale a opção correta
à luz da Lei n.º 8.112/1990.
A A responsabilidade regressiva do servidor por dano praticado
contra terceiro no exercício de suas funções é objetiva.
B A responsabilidade criminal do servidor alcança contravenções
eventualmente por ele praticadas no exercício de suas funções.
C A responsabilidade regressiva do servidor por dano praticado
contra terceiro é personalíssima, não se estendendo a seus
herdeiros e sucessores.
D Eventual decisão que absolva servidor público na esfera penal
não interfere nas esferas civil e administrativa.
E A denúncia feita pelo servidor à autoridade competente a
respeito da suspeita de envolvimento de seu superior em ato de
improbidade acarreta a sua responsabilidade, se posteriormente
verificada a inexistência de infração.
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QUESTÃO 45

Com base no disposto na Lei n.º 11.416/2006, assinale a opção
correta.
A Exige-se nível superior de escolaridade dos ocupantes de
cargos na área de apoio especializado.
B As funções comissionadas de natureza gerencial somente
podem ser exercidas por servidores com formação superior.
C Atividades básicas de apoio operacional são atribuições
reservadas aos cargos da carreira de técnico judiciário.
D As funções comissionadas de natureza gerencial pressupõem
vínculo de subordinação e poder de decisão.
E Os critérios para o exercício de função comissionada de
natureza não gerencial se inserem na discricionariedade
administrativa da autoridade responsável pela nomeação.
QUESTÃO 46

De acordo com a Lei n.º 8.112/1990, estará sujeito à penalidade de
demissão o servidor público que
A reincidir na retirada de documento da repartição sem prévia
autorização da autoridade competente.
B coagir subordinado a filiar-se a partido político.
C utilizar recurso material da repartição em atividade particular.
D negar fé a documento público.
E opor resistência injustificada a processo administrativo.
QUESTÃO 47

Conforme a Lei n.º 8.112/1990, o servidor que sofrer acidente que
limite sua capacidade física de forma a inviabilizar o exercício
pleno das atribuições do cargo por ele ocupado deverá
A ser exonerado de ofício.
B ser revertido por invalidez.
C ser posto em disponibilidade.
D desempenhar suas funções como excedente em cargo de
atribuições afins, com mesmo nível de escolaridade e
equivalência de vencimentos, até a ocorrência de vaga
disponível.
E ser mantido no mesmo cargo que ocupa, com eliminação das
atribuições para as quais não mais tiver capacidade.
QUESTÃO 48

Conforme a Lei n.º 8.112/1990, o deslocamento de cargo de
provimento efetivo, ocupado ou vago, no âmbito do quadro geral de
pessoal para outro órgão ou entidade do mesmo poder denomina-se
A reintegração.
B transferência.
C substituição.
D redistribuição.
E remoção.

QUESTÃO 49

Assinale a opção correta a respeito dos princípios da administração
pública.
A O princípio da eficiência deve ser aplicado prioritariamente,
em detrimento do princípio da legalidade, em caso de
incompatibilidade na aplicação de ambos.
B Os institutos do impedimento e da suspeição no âmbito do
direito administrativo são importantes corolários do princípio
da impessoalidade.
C A administração deve, em caso de incompatibilidade, dar
preferência à aplicação do princípio da supremacia do interesse
público em detrimento do princípio da legalidade.
D A publicidade, princípio basilar da administração pública, não
pode sofrer restrições.
E A ofensa ao princípio da moralidade pressupõe afronta também
ao princípio da legalidade.
As próximas 8 questões deverão ser respondidas à luz da
Resolução n.º 198/2014 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e
suas alterações, a qual rege o planejamento estratégico no Poder
Judiciário brasileiro para 2020.
QUESTÃO 50

Tendo em vista que o planejamento estratégico permite, a partir da
análise do ambiente externo e interno da organização, estabelecer
a missão, visão, valores, políticas e diretrizes que norteiam suas
decisões a médio e longo prazo, assinale a opção correta.
A A estratégia do Poder Judiciário para o sexênio 2015/2020
poderá se desdobrar apenas em dois níveis: nacional, com
aplicação obrigatória a todo judiciário; e por segmento de
justiça, de forma facultativa.
B Os planos estratégicos dos tribunais devem estar alinhados ao
plano plurianual como forma de garantir os recursos
necessários à sua execução.
C A missão do Poder Judiciário é promover a justiça social.
D A formulação do plano estratégico dos órgãos do Judiciário
deve estar alinhada à sua estratégia nacional para o sexênio
2015/2020.
E Os planos estratégicos no Poder Judiciário são elaborados para
uma abrangência mínima de quatro anos e máxima de seis
anos.
QUESTÃO 51

O macrodesafio do Poder Judiciário, estabelecido como estratégia
para 2020, é
A
B
C
D
E

a instituição da governança judiciária.
a garantia dos direitos da cidadania.
o combate à improbidade administrativa.
a realização da justiça social.
o aprimoramento da gestão da justiça criminal.

QUESTÃO 52

Na missão institucional descrita no planejamento estratégico de uma
organização estabelece-se o propósito ou a razão para a sua
existência; portanto, a essência do planejamento estratégico está em
definir sua missão organizacional. A missão do Poder Judiciário,
segundo a resolução em apreço, é
A
B
C
D
E

combater a corrupção.
realizar justiça.
promover a transparência e o controle social.
efetivar a prestação jurisdicional.
promover a responsabilidade socioambiental.
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QUESTÃO 53

Na resolução em questão, são assinalados três macrodesafios do
Poder Judiciário para 2020: sociedade, processos internos e
recursos, os quais se desdobram em uma série de diretrizes que
devem nortear as ações do Poder Judiciário. Assinale a opção que
apresenta diretriz relacionada ao macrodesafio processo interno.
A
B
C
D
E

garantia aos direitos da cidadania
instituição da governança judiciária
combate à corrupção e à improbidade administrativa
efetividade na prestação jurisdicional
melhoria da gestão de pessoas

QUESTÃO 54

O Banco de Boas Práticas e Ideias para o Judiciário (BPIJUS) foi
criado mediante a resolução em tela, com o objetivo de aperfeiçoar
os serviços judiciais. Entre as ações do BPIJUS inclui-se
A a promoção e o compartilhamento de ideias inovadoras,
apresentadas por qualquer pessoa, para a melhoria do Poder
Judiciário.
B o oferecimento de suporte informacional para os órgãos do
Poder Judiciário quando da elaboração do processo
orçamentário.
C o fomento à gestão da informação estratégica no âmbito do
Poder Judiciário.
D o compartilhamento de metas nacionais, diretrizes e iniciativas
estratégicas para o Poder Judiciário.
E a promoção do compartilhamento de informações para
organização dos encontros nacionais do Poder Judiciário.
QUESTÃO 55

Em relação à Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário
conforme a resolução em apreço, assinale a opção correta.
A Compete à referida Rede manter unidades de gestão estratégica
para assessorar a implantação e o monitoramento do
planejamento estratégico.
B Compete à presidência do CNJ a indicação dos representantes
dos órgãos do Poder Judiciário para compor a Rede de
Governança Colaborativa do Poder Judiciário.
C A Rede de Governança atua, primordialmente, na área de
gestão de projetos, otimização de processos de trabalho, assim
como na produção de dados estatísticos.
D É competência da Rede de Governança Colaborativa do Poder
Judiciário alinhar a proposta orçamentária dos tribunais a seus
respectivos planos estratégicos.
E É competência da Rede de Governança apresentar propostas de
aperfeiçoamento da estratégia do Poder Judiciário para 2020,
bem como auxiliar a execução, o monitoramento dos trabalhos
e a divulgação dos resultados.
QUESTÃO 56

A gestão de demandas repetitivas e dos grandes litigantes
caracteriza-se como
A
B
C
D
E

macrodesafio relacionado a processo interno.
missão do Poder Judiciário.
macrodesafio relacionado à sociedade.
macrodesafio relacionado a recurso.
visão do Poder Judiciário.

QUESTÃO 57

A execução do plano estratégico dos órgãos do Poder Judiciário
deve alinhar-se ao plano estratégico do Poder Judiciário para 2020,
com possibilidade de revisões periódicas. Para tanto, os órgãos do
Poder Judiciário deverão realizar reuniões de análise da
estratégia (RAEs) para avaliação e acompanhamentos dos
resultados, com vistas a promover os ajustes ou medidas necessárias
à melhoria do desempenho institucional. Conforme a referida
resolução, as RAEs dos órgãos do Poder Judiciário devem ser
realizadas
A
B
C
D
E

anualmente.
pelo menos quadrimestralmente.
no mês de novembro de cada ano.
mensalmente.
semestralmente.

QUESTÃO 58

Assinale a opção correta de acordo com o Código de Ética do
Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 8.ª Região.
A A Comissão de Ética compõe-se por cinco membros e
respectivos suplentes, designados pelo corregedor-geral do
tribunal, entre os servidores efetivos e estáveis, que não
tiverem sofrido, nos últimos cinco anos, punição penal ou
administrativa.
B As disposições constantes do Código de Ética aplicam-se a
todos os servidores do tribunal e ainda àqueles que, mesmo
sendo de outra instituição, prestem serviços de natureza
permanente ao tribunal, mas não aos vinculados indiretamente
e em caráter excepcional que estarão submetidos à regulação
específica de seu órgão de origem.
C A prática de ações com visibilidade plena integra a gestão
democrática que deve ser observada pelo servidor no
cumprimento de suas atribuições.
D Os servidores nomeados ou designados para o exercício dos
cargos em comissão, de direção ou chefia, dada a natureza das
atribuições, obedecerão a regras específicas, além das demais
normas constantes do Código de Ética.
E É vedado ao servidor manter sob sua subordinação hierárquica
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o quarto grau, inclusive.
QUESTÃO 59

Acerca dos dispositivos constantes do Regimento Interno do TRT
da 8.ª Região, assinale a opção correta.
A A Escola da Magistratura, o Conselho da Ordem do Mérito Jus
et Labor e a Corregedoria Regional são órgãos do TRT da 8.ª
Região.
B É de competência exclusiva da Seção Especializada II do TRT
da 8.ª Região processar e julgar, originariamente, os dissídios
coletivos de natureza econômica ou jurídica, bem como
homologar os acordos neles celebrados.
C É da competência originária do vice-presidente do TRT da 8.ª
Região a concessão de licença para servidor acompanhar
cônjuge ou de licença capacitação, bem como a concessão de
dispensa do ponto.
D Compete originalmente ao presidente do TRT da 8.ª Região, a
coordenação da escala de férias dos juízes de primeiro grau e
a direção do foro trabalhista.
E O depósito público é órgão externo auxiliar do Foro de Belém,
não o integrando, portanto.
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QUESTÃO 60

No que concerne aos trâmites processuais descritos no Regimento Interno do TRT da 8.ª Região, assinale a opção correta.
A A pauta de julgamento será organizada pela ordem cronológica de entrada do processo na distribuição local.
B Os julgamentos acerca de dissídios coletivos, embargos de declaração, habeas corpus e mandados de segurança preferem aos demais
julgamentos, independentemente de requerimento da parte.
C As partes serão notificadas dos julgamentos mediante publicação da pauta no órgão oficial, com antecedência mínima de setenta e
duas horas.
D Independem de publicação e inclusão em pauta de julgamento: habeas corpus, conflito de competência e processo administrativo
disciplinar.
E Nas sessões de julgamento da pauta judiciária, o pronunciamento do desembargador relator precede a manifestação do Ministério
Público do Trabalho.
Espaço livre

