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CONHECIMENTOS GERAIS (P1) 
 
Texto para responder às questões de 01, 02, 03, 04, 05 e 06. 
 

Estado e interesses coletivos 
 

[...] como é necessário haver uma palavra para designar o grupo especial de funcionários encarregados de 
representar essa autoridade, conviremos em reservar para esse uso a palavra Estado. Sem dúvida é muito frequente 
chamar-se de Estado não o órgão governamental, mas a sociedade política em seu conjunto, o povo governado e seu 

governo juntos, e nós mesmos empregamos a palavra nesse sentido. Assim, fala-se em Estados europeus, diz-se que a 
França é um Estado. Porém, como é bom que haja termos especiais para realidades tão diferentes quanto a sociedade e 
um de seus órgãos, chamaremos mais especialmente de Estado os agentes da autoridade soberana, e de sociedade 
política o grupo complexo de que o Estado é o órgão eminente. [...] 

Eis o que define o Estado. É um grupo de funcionários sui generis, no seio do qual se elaboram representações e 
volições que envolvem a coletividade, embora não sejam obra da coletividade. Não é correto dizer que o Estado 
encarna a consciência coletiva, pois esta o transborda por todos os lados. É em grande parte difusa; a cada instante há 
uma infinidade de sentimentos sociais, de estados sociais de todo o tipo de que o Estado só percebe o eco 
enfraquecido. Ele só é a sede de uma consciência especial, restrita, porém mais elevada, mais clara, que tem de si 

mesma um sentimento mais vivo. [...] Podemos então dizer em resumo; o Estado é um órgão especial encarregado de 
elaborar certas representações que valem para a coletividade. Essas representações distinguem-se das outras 
representações coletivas por seu maior grau de consciência e de reflexão. [...] 

(DURKHEIM, Émile. Lições de sociologia. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 67-71.) 

 
01 
De acordo com as ideias e aspectos linguísticos trazidos ao texto “Estado e interesses coletivos”, pode-se afirmar que: 
A)  A questão nominal referente à representação da autoridade impõe-se limitadora para os interesses coletivos e os do 

próprio Estado. 
B) O Estado, conjunto da sociedade política, é assim denominado em várias situações de modo que não há forma 

diferente para uso de tal nominalização.  
C) Representações que valem para a coletividade provêm dela para o Estado que, como um filtro social e exercendo 

suas funções, as devolve para a sociedade de forma lapidada.  

D) No primeiro período do texto transcrito, é possível observar indicação da necessidade, de característica 
comunicacional, de nominalização para determinado conceito.   

 
02 

“É um grupo de funcionários sui generis, no seio do qual se elaboram representações e volições que envolvem a 

coletividade, embora não sejam obra da coletividade.” (2º§) Acerca da estrutura linguística e conexões estabelecidas 
no interior do trecho destacado anteriormente, analise as afirmativas a seguir. 
I. O período em análise é constituído por: uma oração principal à qual estão subordinadas três orações, duas 

adverbiais e uma substantiva.  

II. A oração adverbial é introduzida por uma conjunção que estabelece uma relação em que se apresenta uma 
informação vista como fato real.  

III. O termo “que” exerce função sintática equivalente à função exercida por “o Estado” em “... o Estado encarna a 
consciência coletiva,...” 

Pode-se afirmar que: 

A) Todas as afirmativas estão corretas.  
B) Apenas duas das afirmativas estão erradas. 
C) Apenas duas das afirmativas estão corretas.  
D) Apenas a afirmativa III está totalmente correta.  
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03 
Considere o segmento “[...] o Estado só percebe o eco enfraquecido.” (2º§). Pode-se afirmar que a partir do recurso 
de linguagem utilizado pelo enunciador na escolha da palavra “Estado”,  identifica-se 
A) o estabelecimento de uma comparação entre “Estado” e “governantes”. 
B) o emprego de uma palavra redundante objetivando reforçar a ideia expressa. 
C) uma transferência de percepções resultando em uma fusão de impressões sensoriais. 
D) a evocação de um termo em lugar de uma palavra, com a qual se acha relacionada não sendo sinônimos.  
 

04 
Leia e analise as sugestões de alteração a seguir e assinale como alternativa correta aquela em que a correção e a 
coerência do texto seriam preservadas. 
A) A expressão “por todos os lados”, empregada no 2º§, incide sobre a forma verbal “transborda” indicando uma 

relação consecutiva.  
B) No trecho “de Estado os agentes da autoridade soberana” (1º§), o acréscimo da preposição “a” antecedendo e 

unindo-se ao termo “os” manteria a correção do trecho. 
C) As relações de sentido estabelecidas pelo uso de “assim” e “porém”, no 1º§, seriam mantidas caso tais termos 

fossem substituídos, respectivamente, por “por conseguinte” e “ainda assim”.  
D) Em “É um grupo de funcionários sui generis” (2º§), a forma verbal pode ser alterada para sua forma no plural 

havendo intenção enunciativa de fazer prevalecer a importância do sujeito sobre a do predicativo.   
 

05 
“Assim, fala-se em Estados europeus, diz-se que a França é um Estado. Porém, como é bom que haja termos especiais 
para realidades tão diferentes quanto a sociedade e um de seus órgãos, chamaremos mais especialmente de Estado 
os agentes da autoridade soberana, e de sociedade política o grupo complexo de que o Estado é o órgão 
eminente.[...]” (1º§) Considerando o trecho destacado anteriormente, marque V para as afirmativas verdadeiras e F 
para as falsas. 
(     ) O segmento “haja termos especiais” exemplifica a impessoalidade da oração devido à forma verbal utilizada.  
(     ) A impessoalidade das formas verbais “fala-se” e “diz-se” caracteriza as orações, das quais fazem parte, como 

orações desprovidas de sujeito.  
(     ) Apesar de não apresentar pistas desinenciais para indicação do sujeito, a forma verbal “chamaremos” permite que 

o sujeito seja recuperado no contexto.  
(     ) É possível verificar que a omissão da identidade do sujeito em “fala-se em Estados europeus, diz-se que a França” 

tem como razão discursiva o gênero de texto apresentado e sua estrutura.  
A sequência está correta em 
A) V, F, F, V.   B) F, V, F, F.   C) V, V, F, V.   D) F, F, V, F.  
 

Texto para responder às questões 06 e 07. 
 

Estado e liberdade 
 

Depois que nos livrarmos do preconceito de que tudo o que faz o Estado e a sua burocracia é errado, malfeito e 
contrário à liberdade, e de que tudo o que é feito pelos indivíduos particulares é eficiente e sinônimo de liberdade – 
poderemos enfrentar adequadamente o verdadeiro problema. Reduzido a uma só frase, o problema consiste em que, 
em nosso mundo moderno, tudo é político, o Estado está em toda parte e a responsabilidade política acha-se 
entrelaçada em toda a estrutura da sociedade. A liberdade consiste não em negar essa interpenetração, mas em definir 
seus usos legítimos em todas as esferas, demarcando limites e decidindo qual deve ser o caminho da penetração, e, em 
última análise, em salvaguardar a responsabilidade pública e a participação de todos no controle das decisões. 

(MANNHEIM, Karl. Liberdade, poder e planificação democrática. São Paulo: Mestre Jou, 1972. p. 66.) 

 

06 
Considerando os textos “Estado e interesses coletivos” e “Estado e liberdade”, pode-se afirmar que o conceito e ideias 
relacionados a Estado 
A) são equivalentes em sua totalidade.      
B) apresentam-se como complementares.     
C) distinguem-se em aspectos particulares. 
D) do primeiro texto justificam-se no segundo. 
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07 

Acerca das relações estabelecidas entre termos regentes e termos regidos, assinale a afirmativa cuja expressão indica 
correção. 
A) No trecho “em todas as esferas”, a substituição de “em” por “a” acarretaria a inserção do sinal indicativo de crase no 

“a”.  
B) O sinal indicativo de crase em “Reduzido a uma só frase” é facultativo pelo fato de que após o “a” segue-se o artigo 

indefinido “uma”.  
C) Desconsiderando alterações semânticas, a substituição de “Reduzido a uma só frase” por “Reduzindo à frase” 

exemplifica o fenômeno da crase por motivo sintático. 
D) No trecho “malfeito e contrário à liberdade”, o sinal indicativo de crase no “a” apresenta-se como fenômeno 

diacrônico consolidado, como pode ser visto em “contra-ataque” em que se verifica contração de duas letras vogais 
em contato. 

 
Texto para responder às questões 08 e 09. 
 

Uma matéria da Folha de São Paulo, publicada em 19/06 no caderno de Ciência, trouxe ao leitor a seguinte 
manchete:  “Bandos de babuínos tomam decisões democraticamente”. 

Imediatamente, pus-me a pensar em como os tais primatas tomavam decisões levando em consideração o direito à 

igualdade e à liberdade de expressão, sem deixar de lado os direitos fundamentais das minorias que devem, 
necessariamente, ser contempladas em suas demandas nos regimes democráticos. [...] Tratava-se apenas de um estudo 
a respeito de como se dão os deslocamentos destes símios, aparentemente, decididos por consenso do grupo.  

[...] A análise do sentido etimológico das palavras costuma ser um bom pontapé inicial: democracia tem origem no 
idioma grego e significa poder (cratos) do povo (demos). A democracia moderna surge com as Revoluções Burguesas (ou 

Liberais, conforme o gosto do freguês esteja mais à direita ou à esquerda), como uma contestação ao poder absoluto 
monárquico, resumida na assertiva que passou a constar de todas as cartas de direitos produzidas a partir de então: 
todo poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. 

Pois bem. Para o poder emanar do povo, há que se considerar duas premissas: que todos aqueles que compõem o 

povo sejam livres e iguais. Devem ser livres para agir e se manifestar, sempre respeitando a liberdade do outro, o qual, 
sendo igual, terá igual liberdade e igual valor na arena de debate público. Não há mais reis e súditos, mas sim cidadãos 
iguais perante a lei. 

Para que esta igualdade se materialize (daí a se falar em igualdade material), é imprescindível considerar as 

diferenças individuais existentes entre as pessoas para que se possa juridicamente tratá-las como cidadãs. Por isso a 
igualdade democrática deve ser isonômica, o que significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na 
medida de suas desigualdades. Em outras palavras, o conjunto de deveres e direitos jurídicos previstos em um Estado 
democrático precisa levar em conta as diferenças para que estas não se transformem em desigualdades, fazendo ruir a 
estrutura democrática. 

Deste raciocínio se conclui que democracia é uma forma de exercício de poder que se orienta pelos valores da 
liberdade e da igualdade. Desta forma, o agir em sociedade somente será democrático quando orientado no sentido de 
garantir que a igualdade e a liberdade de todos sejam efetivadas na prática. [...] 

(Maíra Zapater. Disponível em: http://justificando.cartacapital.com.br/2015/06/26/democracia-nao-e-vontade-da-maioria/.) 

 
08 

Acerca das ideias expressas no texto, pode-se afirmar que: 
A) Prerrogativas para que, efetivamente, o poder proceda do povo fazem-se necessárias; quais sejam: liberdade e 

igualdade.  
B) A igualdade entre concidadãos torna-se relativa em uma democracia já que há necessidade de que as diferenças 

sejam manifestas e resguardadas. 
C) O fator “igualdade material” deve ser visto como fundamental para o cumprimento e exercício do verdadeiro sentido 

da palavra “democracia”, buscando-se uma sociedade homogênea. 

D) As minorias, em um estado democrático de direito, requerem que haja uma modalidade de atenção específica a elas 
que se sobreponha aos demais segmentos sociais, para que diferenças sejam respeitadas. 
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09 
Dentre as afirmativas a seguir acerca das estruturas linguísticas do texto, assinale a correta.             
A) No 2º§, a forma verbal “Tratava-se” poderia ser substituída por “Tratando-se” tendo em vista a relação temporal 

expressa no enunciado.  
B) A expressão “pois bem”, no 4º parágrafo, poderia ser substituída por “assim” eliminando-se o ponto a seguir e 

substituindo-o por uma vírgula.  
C) Em “todo poder emana do povo”, a separação por vírgulas da expressão “emana do povo” teria por objetivo lhe 

atribuir maior ênfase e não prejudicaria a correção gramatical do texto. 
D) A coesão e coerência textuais seriam preservadas caso a locução conjuntiva que inicia o quinto parágrafo fosse 

antecedida – devidamente separada por vírgulas – pela expressão “quanto mais”. 
 

10 
Em situação específica de uso da correspondência oficial, foi requerido ao funcionário encarregado de tal trabalho de 
preencher o endereçamento da mesma. A seguir, apresenta-se o resultado para tal solicitação (de caráter hipotético): 

A Sua Excelência o Senhor 
Fulano de Tal 
Juiz de Direito da 10a Vara Cível 
Rua XXI, nº 1000 
37.373737 – Rio de Janeiro. RJ 
Pode-se afirmar que: 
I. Há um crasso erro gramatical na omissão do sinal indicativo de crase diante do vocativo utilizado.  
II. O emprego do pronome de tratamento indica que o destinatário pode tratar-se de autoridade do Poder Legislativo, 

Executivo ou Judiciário.  
III. Apesar da correspondência destinar-se à autoridade tratada como Vossa Excelência, faculta-se o uso do vocativo 

Senhor, seguido do cargo respectivo. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I.    B) II.    C) I e III.    D) II e III. 
 

11 
A partir dos dispositivos da Lei nº 8.112/90, interprete as sentenças e o conectivo entre elas. Em seguida, assinale a 
afirmativa juridicamente verdadeira. 
A) “A ajuda de custo, a diária e a gratificação natalina são indenizações.” PORÉM “As indenizações não se incorporam ao 

vencimento ou provento para qualquer efeito.” 
B) “É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.” PORTANTO “As férias poderão ser parceladas em até três 

etapas, desde que assim requeridas pelo servidor, e no interesse da administração pública.” 
C) “O substituto assume automática e cumulativamente o exercício da atividade de direção ou chefia nos afastamentos 

do titular do cargo.” E “O substituto deve optar pela remuneração do próprio cargo ou a do cargo do substituído 
durante o respectivo período.” 

D) “Pode ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado do local de 
residência de origem.” MAS “No deslocamento de servidor cujo cônjuge ou companheiro seja militar, deverá ocorrer 
o exercício provisório em órgão ou entidade na nova localidade.” 

 

12 
Quanto às normas aplicáveis aos servidores, assinale a alternativa que apresenta uma interpretação juridicamente 
correta. 
A) O servidor federal que desviar recursos públicos é punido nos moldes da lei de improbidade administrativa, em 

prejuízo da lei do regime jurídico dos servidores, devido à gravidade dos ilícitos. 
B) Embora a lei do processo administrativo estabeleça o direito de ampla defesa e contraditório, nas ações de 

improbidade administrativa, devido à gravidade dos ilícitos, referido direito é sobrestado. 
C) O prazo para apresentação de recursos no âmbito dos processos administrativos federais é, em regra, de dez dias, 

todavia, quando se tratar de processo administrativo disciplinar, o prazo para recorrer é de trinta dias. 
D) No processo disciplinar sumário, a comissão processante é formada por até dois servidores estáveis, enquanto que 

no processo disciplinar comum ou ordinário, a comissão deve ser composta de três servidores estáveis. 
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13 
“Um servidor do Tribunal Regional Eleitoral, no decorrer de processo administrativo em que pleiteia afastamento 
para estudo no exterior, contraiu doença grave após contaminação por radiação.” Na situação apresentada, à luz das 
normas aplicáveis aos servidores federais, é correto afirmar que o servidor 
A) passa a ter vinte dias de férias por semestre, vedada a acumulação. 
B) desde que requeira, faz jus à tramitação prioritária do processo administrativo. 
C) tem direito à aposentadoria por invalidez que deve ser concedida em até trinta dias. 
D) somente terá o afastamento pretendido após inspeção realizada por junta médica oficial.  
 

14 
São passíveis de arguição de impedimento ou suspeição os membros do Tribunal, do Procurador Regional, dos 
funcionários da Secretaria Judiciária, bem como dos juízes e chefes de cartório eleitorais, nos casos previstos na lei 
processual civil e com fundamento em parcialidade partidária. Sobre o processo de arguição, assinale a alternativa 
correta. 
A) Caso o excepto deixe de responder, o processo instruído pelo relator será encaminhado à mesa para julgamento em 

sessão extraordinária. 
B) A oposição da exceção quando o impedido ou suspeito for chamado como substituto deverá ser interposta dentro de 

quarenta e oito horas contadas da distribuição. 
C) O relator ou revisor que se considerar impedido ou suspeito deverá declará-lo por despacho nos autos e encaminhar 

o processo à Secretaria Judiciária para nova distribuição. 
D) A petição de arguição de impedimento ou suspeição de juiz ou chefe de cartório eleitoral será dirigida ao próprio juiz, 

observando-se o procedimento previsto na legislação processual pertinente. 
 

15 
Quando, por ilegalidade ou abuso de poder, alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em 
sua liberdade de locomoção, de que dependa o exercício de direitos ou deveres eleitorais, dar-se-á o habeas corpus. 
No processamento do habeas corpus, o relator 
A) se convier ouvir o paciente, determinará sua apresentação à sessão de julgamento. 
B) expedirá imediato salvo-conduto em favor do paciente, quando consumada a violência. 
C) deverá nomear advogado, imediatamente, para acompanhar e defender oralmente o pedido, em todos os casos.  
D) apresentará o feito em mesa para julgamento na primeira sessão, abrindo vista ao Ministério Público Eleitoral, 

durante a mesma. 
 

16 
Os processos serão apreciados em sessões de julgamento no Tribunal, que serão públicas e obedecerão às 
disposições contidas no Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio e Janeiro. Sobre as sessões de 
julgamento, assinale a alternativa correta.  
A) As sessões extraordinárias ocorrerão por convocação de quaisquer dos membros do Tribunal. 
B) Deverão ser apreciados em sessão ordinária os processos de apuração de eleição e mandado de segurança. 
C) Deverão ser apreciados em sessão administrativa os processos classificados em recurso eleitoral e recurso criminal. 
D) No conhecimento e julgamento dos feitos, o mandado de injunção e respectivos recursos anteporão ao habeas data 

e respectivos recursos. 
 

17 
O Conselho Permanente de Ética, vinculado à Presidência do Tribunal, instituído pelo Código de Ética do Tribunal 
Regional Federal do Rio de Janeiro, destina-se à implementação do próprio código e da gestão da ética. Quanto às 
características e atribuições deste Conselho, assinale a alternativa correta. 
A) Na primeira reunião anual do Conselho serão escolhidos o vice-presidente e o secretário. 
B) Os mandatos dos membros do Conselho serão de dois anos, que serão renovados por dois terços em anos pares.  
C) Os integrantes do Conselho Permanente de Ética serão licenciados das atribuições de seus respectivos cargos ou 

funções. 
D) É composto por dois magistrados titulares e dois suplentes, eleitos pelo Plenário do Tribunal, e dois servidores 

titulares e dois suplentes. 
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18 
Considerando o campo da gestão estratégica de pessoas nas organizações públicas, assinale a afirmativa que 
apresenta uma estratégia compatível com os princípios e valores da administração pública. 
A) O planejamento de gestão de pessoas pode indicar escassez ou excesso de pessoal em determinadas funções nas 

organizações. Assim, devem-se promover recrutamentos internos de modo a preencher os cargos vagos aproveitando 
os próprios talentos já existentes no quadro de pessoal. 

B) O treinamento e a capacitação de pessoal devem ser constantes, visando aprimorar o atendimento ao público 
externo e garantindo que os funcionários estejam sempre atualizados em relação às normas técnicas, à legislação 
aplicável e alinhados com o plano estratégico da organização. 

C) A avaliação de desempenho é o processo sistemático de avaliação dos resultados obtidos por um membro da 
organização. A teoria mais moderna de gestão de pessoas recomenda que os critérios de avaliação sejam definidos 
por consenso entre a chefia e os funcionários, devendo se adaptar às peculiaridades de cada setor. 

D) O downsizing é o processo de redução do tamanho da força de trabalho da organização ou de reestruturação de sua 
base de competências visando garantir a satisfação das demandas em um ambiente dinâmico. O desligamento pode 
se processar por diversos meios: demissão, paralisação de setores, rebaixamento e realocação de tarefas. 

 

19 
No âmbito do gerenciamento de projetos, pode-se afirmar sobre a metodologia PMI que: 
A) Foi criada pelo Standards Committee (Comitê de Padronização) e gerenciada pela organização Project Management 

Institute, que dá origem à sigla. 
B) Essa abordagem foi elaborada para permitir a solução de problemas complexos utilizando a criatividade e a empatia. 

É uma metodologia que aplica o modelo cognitivo usado pelos designers.  
C) Foi lançada como um método para gerenciamento de projetos pelo governo britânico em 1996, sendo reconhecida 

como uma evolução a partir do PROMPTII, o qual, por sua vez, surgiu em 1975. 
D) É um método criado pela empresa japonesa Toyota e é utilizada para implantar mudanças. Em vez de prescrever 

práticas oferece princípios que, quando aplicados, podem melhorar o desempenho e reduzir o desperdício. 
 

20 
Quanto ao Balanced Scorecard – BSC, pode-se afirmar que: 
A) Criada por Kaplan e Norton, o BSC é uma ferramenta que traduz a missão e a estratégia da organização em um 

conjunto compreensível de medidas de desempenho, propiciando a formação de uma estrutura de mensuração e de 
um sistema de gestão eficiente. 

B) O BSC parte do princípio de que o que não se pode medir não se pode administrar, por isso, a metodologia é 
recomendada com cautela pelo Conselho Nacional de Justiça, já que não é viável estabelecer indicadores de 
desempenho para o Poder Judiciário. 

C) O BSC mede o desempenho organizacional contemplando quatro dimensões críticas: financeira, clientes, processos 
internos e aprendizagem e crescimento. Ajustando essa ferramenta para as organizações públicas, a dimensão 
financeira deve ser priorizada em detrimento das demais perspectivas. 

D) O principal objetivo do BSC é promover a dissociação entre as atividades operacionais da empresa e o planejamento 
estratégico, pois este deve permanecer concentrado nas instâncias superiores de decisão. Neste método, suprime-se 
a etapa de feedback que quase sempre é demorada e pouco contribui para a eficiência do planejamento.   

 

21 
“Art. 9º: Fica instituída a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública – CISAP, de natureza 
consultiva e caráter permanente, vinculada à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, com a finalidade de 
propor a implementação de critérios, práticas e ações de logística sustentável no âmbito da administração pública 
federal direta, autárquica e fundacional e das empresas estatais dependentes.” 

(Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7746.htm.) 
 

O Artigo 9º do Decreto nº 7.746/2012 institui a CISAP. Dentre as competências desse Órgão, é correto apontar: 
A) A fiscalização exclusiva das empresas estrangeiras e o controle de práticas ilícitas de biopirataria. 
B) Contratações, utilização dos recursos públicos, desfazimento e descarte e investimento em fontes de energias fósseis. 
C) A criação de normas para elaboração de ações de logística sustentável e de ações para a divulgação das práticas de 

sustentabilidade. 
D) Estratégias de sensibilização e capacitação de servidores e execução das ações contra órgãos e empresas 

consideradas poluentes. 
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22 
“Entende-se por Políticas Públicas ‘o conjunto de ações coletivas voltadas para a garantia dos direitos sociais, 
configurando um compromisso público que visa dar conta de determinada demanda, em diversas áreas. Expressa a 
transformação daquilo que é do âmbito privado em ações coletivas no espaço público’.” 

(GUARESCHI et al, 2004, p. 180. Disponível em: http://www.mma.gov.br/estruturas/a3p/_arquivos/cartilha_a3p_36.pdf.) 

 

“A sustentabilidade econômica, social e ambiental é um dos grandes desafios da humanidade e exige ação do poder 
público para que seja possível garantir a inserção da variável socioambiental no processo decisório, particularmente na 
formulação das políticas públicas.” 

(Disponível em: http://www.mma.gov.br/estruturas/a3p/_arquivos/cartilha_a3p_36.pdf.) 
 

Relacionando as noções de políticas públicas e o papel que tais políticas devem exercer em relação à 
sustentabilidade, foram estabelecidas, desde 2003, quatro linhas básicas que têm determinado o traçado da política 

ambiental do Brasil. Elas permeiam todas as iniciativas, ações, projetos, planos e programas do Ministério do Meio 
Ambiente. Sobre essas linhas básicas, analise as afirmativas a seguir. 
I. A promoção do desenvolvimento sustentável e a necessidade de controle e participação social são duas dessas 

linhas básicas.  
II. A aplicabilidade desses princípios, no Brasil, esbarra na fragilidade institucional e, às vezes, na falta de uma base 

sólida de dados ambientais. 
III. Recursos financeiros e carência de recursos humanos já foram problemas, mas hoje não se apresentam como 

obstáculos na realização plena das políticas públicas ambientais. 
IV. O envolvimento dos diferentes setores do Poder Público na solução dos problemas ambientais é o que propõe a 

linha básica ligada ao princípio da “transversalidade”.  
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II.    B) II e III.   C) I, II e IV.    D) II, III e IV. 

 

23 
Como apresentado na fundamentação da Resolução nº 230, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, 
a deficiência é um conceito em evolução, resultado da interação entre pessoas com deficiência e as diversas barreiras 
relativas às atitudes e ao ambiente que impedem a sua plena e efetiva participação na sociedade em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas. Neste sentido, o poder público assume relevante papel quanto à execução da 
normatização que assegura os direitos a estas pessoas. No que tange aos direitos da Pessoa com Deficiência, assinale 

a alternativa correta.  
A) A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, podendo esta casar-se e constituir união estável. 
B) A pessoa com deficiência, ao participar de certame público deverá se inscrever às vagas que lhes são legalmente 

reservadas.  

C) A concessão de horário especial ao servidor com deficiência impossibilitará a extensão de sua jornada de trabalho e a 
acumulação de banco de horas. 

D) A legislação determina a adaptação e identificação de no mínimo 10% de brinquedos e equipamentos de lazer em 
locais públicos e privados, a fim de possibilitar sua utilização por pessoas com deficiência. 

 
24 
Ao editar um documento, utilizando o LibreOffice Writer, versão 5.4.2.2, Configuração Local, Idioma                    
Padrão-Português, acidentalmente apertou-se a tecla F10. É correto afirmar que essa ação: 
A) Fecha o arquivo exibido. 
B) Chama a caixa de diálogo Localiza e substituir. 

C) Abre a caixa de diálogos Modelos e documentos. 
D) Ativa o foco na barra de menus começando pelo menu Arquivo. 
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25 
Analise a seguinte planilha, construída com o LibreOffice Calc, versão 5.4.2.2, Configuração Local, Idioma           
Padrão-Português. 
 

 
 

Na célula L3, sabe-se que o usuário digitou a seguinte fórmula: =CONT.SE($B$3:$K$3;"F"), clicou e a arrastou até a 
célula L12. Assinale, a seguir, o valor que aparecerá na célula L10. 
A) 0.    B) 1.    C) 2.    D) 8. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (P2) 
 

26 
Analise a classificação de Schilling a seguir: “doenças em que o trabalho é provocador de um distúrbio latente, ou 
agravador de doença já estabelecida ou preexistente, ou seja, concausa, tipificadas pelas doenças alérgicas de pele e 
respiratórias e pelos distúrbios mentais, em determinados grupos ocupacionais ou profissões”. Qual a classificação 
descrita no fragmento? 
A) Schilling I.   B) Schilling II.   C) Schilling III.   D) Schilling IV.  
 

27 
Diversos agentes químicos podem causar danos na saúde do trabalhador. As seguintes doenças podem ser 
causalmente relacionadas ao arsênio, EXCETO: 
A) Blefarite.         C) Rinite crônica.  
B) Conjuntivite.       D) Descolamento de retina. 
 

28 
“Zoonose causada pela exposição ocupacional à(ao) __________________, em atividades suscetíveis de colocar os 
trabalhadores em contato direto com animais infectados ou com cadáveres desses animais.” Assinale a alternativa 
que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) Aedes aegypti        C) Clostridium tetani    
B) Candida glabrata      D) Bacillus anthracis 
 

29 
A exposição de agentes químicos ao trabalhador pode ser responsável por diversos tipos de câncer. Trata-se de um 
agente que está classicamente relacionado à neoplasia maligna do estômago: 
A) Amianto.        B) Clordane.   C) Heptaclor.   D) Cloreto de vinila. 
 

30 
A anemia hemolítica adquirida pode ser causada pela exposição do trabalhador a certos agentes químicos. Assinale a 
alternativa que apresenta agentes etiológicos ou fatores de risco de natureza ocupacional relacionados à anemia 
hemolítica adquirida. 
A) Alcatrão e parafina.      C) Poeira da madeira e da indústria de couro. 
B) Sulfeto de carbono e sílica livre.    D) Derivados nitratos e aminados do benzeno.  
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31 
O termo “acidentes de trabalho” refere-se a todos os acidentes que ocorrem no exercício da atividade laboral ou no 
percurso de casa para o trabalho e vice-versa. A notificação dos acidentes fatais deve ser realizada em quanto tempo? 
A) 7 dias.   B) 24 horas.   C) 72 horas.   D) Imediatamente. 
 

32 
A perda auditiva induzida pelo ruído, relacionada ao trabalho, é uma diminuição gradual da acuidade auditiva, 
decorrente da exposição continuada a níveis elevados de ruído. São características da perda auditiva induzida pelo 
ruído: 
A) Bilateral, irreversível e progressiva, uma vez cessada a exposição ao ruído intenso. 
B) Unilateral, reversível e progressiva, uma vez cessada a exposição ao ruído intenso. 
C) Unilateral, reversível e passível de não progressão, uma vez cessada a exposição ao ruído intenso. 
D) Bilateral, irreversível e passível de não progressão, uma vez cessada a exposição ao ruído intenso. 
 

33 
O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) tem por objetivo definir uma metodologia de ação que 
garanta a preservação da saúde e a integridade dos trabalhadores face aos riscos existentes nos ambientes de 
trabalho. 
O PPRA deverá incluir as seguintes etapas, EXCETO: 
A) Antecipação e reconhecimento dos riscos.   
B) Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores. 
C) Estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle. 
D) Tratamento dos trabalhadores expostos ao risco determinado previamente. 
 

34 
Para que sejam considerados fatores de riscos ambientais, estes agentes precisam estar presentes no ambiente de 
trabalho em determinadas concentrações ou intensidade, e o tempo máximo de exposição do trabalhador a eles é 
determinado por limites preestabelecidos. A legislação de segurança do trabalho brasileira considera como riscos 
ambientais: 
A) Apenas agentes físicos e químicos.     C) Agentes físicos, químicos e biológicos.    
B) Apenas agentes físicos e biológicos.    D) Apenas agentes biológicos e químicos. 
 

35 
O PCMSO é um programa que especifica procedimentos e condutas a serem adotadas pelas empresas em função dos 
riscos aos quais os empregados se expõem no ambiente de trabalho. NÃO constitui um dos objetivos do PCMSO em 
relação a possíveis danos à saúde do trabalhador: 
A) Prevenir         C) Monitorar.  
B) Erradicar.       D) Detectar precocemente. 
 

36 
No caso dos trabalhadores temporários regidos pela CLT, quem será responsável pelo PCMSO? 
A) O trabalhador. 
B) O trabalhador temporário não tem direito ao PCMSO. 
C) A empresa contratada para fornecer a mão de obra temporária. 
D) A empresa do local onde o trabalhador exercerá suas atividades. 
 

37 
Relacione adequadamente os riscos aos procedimentos médicos e de auxílio diagnóstico que podem ser empregados 
pelo médico do PCMSO. 
1. Ruído. 
2. Poeira mineral. 
3. Radiação ionizante. 
4. Fumos plásticos. 

(     ) Audiometria. 
(     ) Hemograma. 
(     ) Espirometria. 
(     ) Radiografia de tórax. 

A sequência está correta em 
A) 1, 2, 3, 4.   B) 1, 3, 4, 2.   C) 1, 4, 2, 3.   D) 2, 3, 4, 1. 
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38 
Sobre os exames médicos no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), assinale a alternativa 
INCORRETA. 
A) São realizados a cada seis meses, independente do grau de risco. 
B) Envolvem avaliação clínica e solicitação de exames complementares. 
C) Podem ser realizados durante a admissão e a demissão do trabalhador. 
D) Podem ser solicitados no retorno ao trabalho ou na mudança de função na empresa.   
 

39 
O SESMT tem, como objetivo geral, tomar medidas técnicas preventivas de acidente do trabalho ou doenças 
ocupacionais de modo a proteger os trabalhadores em relação aos riscos profissionais que porventura existam no 
ambiente de trabalho. Qual dos profissionais a seguir NÃO faz parte do SESMT? 
A) Enfermeiro do trabalho.      C) Auxiliar de enfermagem do trabalho.  
B) Fisioterapeuta do trabalho.      D) Engenheiro de segurança do trabalho. 
 

40 
Para os profissionais que compõem o SESMT é exigido o cumprimento de carga horária diária. Qual a carga horária 
exigida por dia para o médico do trabalho nas atividades do SESMT, de acordo com a legislação? 
A) De 1h (tempo parcial) a 2h (tempo integral).   C) De 3h (tempo parcial) a 6h (tempo integral).   
B) De 2h (tempo parcial) a 4h (tempo integral).   D) De 6h (tempo parcial) a 8h (tempo integral). 
 

41 
Analise as afirmativas a seguir. 
I. Aplicar os conhecimentos técnicos ao ambiente de trabalho e a todos os seus componentes, inclusive máquinas e 

equipamentos, de modo a reduzir até eliminar os riscos existentes à saúde do trabalhador. 
II. Manter permanente relacionamento com a CIPA, valendo-se ao máximo de suas observações, além de apoiá-la, 

treiná-la e atendê-la, conforme dispõe a NR 5. 
III. Elaborar planos de controle de efeitos de catástrofes, de disponibilidade de meios que visem ao combate a incêndios 

e ao salvamento e de imediata atenção à vítima deste ou de qualquer outro tipo de acidente. 
São atribuições do SESMT as afirmativas 
A) I, II e III.   B) I e II, apenas.   C) I e III, apenas.  D) II e III, apenas. 
 

42 
Para cada exame médico ocupacional, o atestado médico deve ser emitido. Como deve ser emitido o Atestado de 
Saúde Ocupacional (ASO)? 
A) Em uma via, sendo arquivada na empresa. 
B) Em uma via, sendo entregue ao trabalhador. 
C) Em duas vias, sendo as duas vias arquivadas na empresa. 
D) Em duas vias, sendo a primeira via arquivada na empresa e a segunda entregue ao trabalhador. 
 

43 
Em relação ao PCMSO, o prontuário médico deve ser individual, conter os exames ocupacionais, a avaliação clínica e 
os exames complementares, e estar sob a responsabilidade do médico coordenador. Qual o período mínimo no qual 
o prontuário médico deverá ser arquivado, caso ocorra o desligamento do trabalhador? 
A) Por 5 anos após o desligamento.     C) Por 15 anos após o desligamento. 
B) Por 10 anos após o desligamento.    D) Por 20 anos após o desligamento. 
 

44 
Recomenda-se uma atenção integral à saúde do trabalhador, acompanhada por atividades de atenção primária, 
secundária e terciária. São atividades relacionadas à atenção primária, EXCETO: 
A) Programa de imunização.     C) Assistência odontológica preventiva. 
B) Tratamento da hipertensão.     D) Ambiente de trabalho seguro e sadio. 
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45 

Um programa de prevenção e combate a incêndios é formado por um conjunto de medidas de segurança com 

pessoas treinadas. A equipe treinada para prevenção e combate a incêndios tem por função, EXCETO: 

A) Inspeção de rotas de fugas para abandono de áreas. 

B) Inspeção de equipamentos de combate ao incêndio. 

C) Substituição da função dos bombeiros no combate ao incêndio. 

D) Verificação dos sistemas de alarmes que se acionam se houver incêndio. 

 

46 

Sobre os conceitos de incapacidade e invalidez, analise as afirmativas a seguir e assinale a INCORRETA. 

A) Incapacidade laborativa é a impossibilidade de desempenho das funções específicas de uma atividade ou ocupação, 

em consequência de alterações morfopsicofisiológicas provocadas por doença ou acidente.  

B) Incapacidade laborativa total será considerada quando houver impossibilidade de permanecer no trabalho, não 

permitindo atingir a média de rendimento alcançada, em condições normais, pelos trabalhadores da categoria do 

examinado. 

C) A invalidez pode ser conceituada como a incapacidade laborativa total, indefinida e multiprofissional, insuscetível de 

recuperação ou reabilitação profissional, que corresponde à incapacidade geral de ganho, em consequência de 

doença ou acidente. 

D) Incapacidade laborativa parcial será considerada quando o grau de atividade ainda permitir o desempenho de 

atividade, sem risco de vida ou agravamento maior, mesmo que seja incompatível com a percepção de salário 

aproximado daquele que o interessado auferia antes da doença ou acidente. 

 

47 

Analise o fragmento a seguir: “doenças em que o trabalho pode ser um fator de risco, contributivo, mas não 

necessário, exemplificadas pelas doenças comuns, mais frequentes ou mais precoces em determinados grupos 

ocupacionais e para as quais o nexo causal é de natureza eminentemente epidemiológica”. Qual das doenças a seguir 

NÃO se adequa ao conceito anterior? 

A) Asma.        C) Doença do aparelho locomotor. 

B) Doença coronariana.      D) Varizes dos membros inferiores. 

 

48 

Analise as afirmativas a seguir sobre atestado médico, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. 

(     ) O atestado é preenchido pelo médico que examinou ou atendeu o segurado. 

(     ) Deve constar a assinatura do médico e o seu carimbo com o número da sua inscrição no Conselho Regional de 

Medicina. 

(     ) No caso de acidente com morte, o preenchimento é indispensável, devendo ser apresentada a certidão de óbito e, 

quando houver, o laudo da necrópsia. 

A sequência está correta em 

A) F, V, V.   B) V, F, V.   C) V, V, F.   D) V, V, V. 

 

49 

Sobre o Código de Ética Médica, é vedado ao médico, EXCETO: 

A) Assinar laudos periciais, auditoriais ou de verificação médico-legal, quando não tenha realizado pessoalmente o 

exame. 

B) Receber remuneração ou gratificação por valores vinculados à glosa ou ao sucesso da causa, quando na função de 

perito ou de auditor.  

C) Realizar exames médico-periciais de corpo de delito em seres humanos fora de prédios ou de dependências de 

delegacias de polícia, unidades militares, casas de detenção e presídios. 

D) Ser perito ou auditor do próprio paciente, de pessoa de sua família ou de qualquer outra com a qual tenha relações 

capazes de influir em seu trabalho ou de empresa em que atue ou tenha atuado. 
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50 
“Maria, 42 anos, portadora de cegueira congênita, ingressa na Previdência Social após ser contratada para o setor de 
telemarketing de uma empresa. Com 10 anos de trabalho, é demitida e gostaria de receber auxílio-doença por tal 
doença.” A paciente teria direito a esse benefício? 
A) Sim, porém parcial e por tempo determinado. 
B) Sim, pois a condição permitiu que ela exercesse a profissão.  
C) Não, pois era uma doença prévia ao ingresso na Previdência. 
D) Não, porém a paciente ganhará recurso em segunda instância. 
 

51 
Muitas doenças, relacionadas ou não ao trabalho, exigem, pela sua gravidade, o imediato afastamento do trabalho, 
como parte do tratamento (repouso obrigatório) e/ou pela necessidade de interromper a exposição aos fatores de 
risco presentes nas condições e/ou nos ambientes de trabalho. A partir de qual período o trabalhador/paciente/segurado 
precisará se apresentar à Perícia Médica do INSS para o médico-perito se pronunciar sobre a necessidade de 
afastamento? 
A) 3 dias.   B) 5 dias.   C) 7 dias.   D) 15 dias. 
 

52 
Analise o fragmento a seguir: “após um Acidente Vascular Cerebral (AVC), a paralisia do braço direito ou a disfasia 
serão ____________________, isto é, sistemas ou partes do corpo que não funcionam e que, eventualmente, irão 
interferir com as atividades de uma vida diária normal, produzindo, neste caso, ____________________.” Assinale a 
alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) deficiências / disfunção      C) incapacidades / deficiência 
B) incapacidades / disfunção     D) deficiências / incapacidade 
 

53 
A prevenção das doenças infecciosas e parasitárias relacionadas ao trabalho baseia-se nos procedimentos de 
vigilância em saúde do trabalhador. Tais procedimentos incluem, EXCETO: 
A) Vigilância sanitária das condições e dos ambientes de trabalho, por meio do estudo das atividades de risco potencial 

para os agentes biológicos.  
B) Vigilância epidemiológica de agravos, com confirmação do diagnóstico clínico da doença e o estabelecimento da sua 

relação causal com o trabalho. 
C) Identificação das medidas gerais e específicas necessárias para controlar, mas não eliminar, a exposição aos fatores 

de risco e para proteção dos trabalhadores. 
D) Controle da ocorrência desses agravos na população em geral, uma vez que uma prevalência alta do agravo contribui 

para aumentar o risco para os trabalhadores. 
 

54 
No que se refere às doenças relacionadas ao trabalho, são distintos os papéis e as atribuições do médico, 
dependendo de sua inserção institucional. Qual das funções a seguir é de responsabilidade do médico perito do INSS? 
A) Suspeita da relação causal trabalho-doença. 
B) Diagnóstico da doença que envolve a suspeita. 
C) Tratamento da doença que envolve a suspeita. 
D) Avaliação da existência (ou não) de incapacidade para o trabalho, seu grau e duração. 
 

55 
A partir do diagnóstico da doença e do estabelecimento do nexo com o trabalho devem ser adotados alguns 
procedimentos. NÃO se refere a um dos procedimentos adotados: 
A) Busca ativa de outros casos apenas no estabelecimento de trabalho no qual foi encontrada a doença. 
B) Identificação e recomendação das medidas de proteção a serem adotadas, informando-as aos trabalhadores e ao 

empregador. 
C) Acompanhamento da evolução, registrando o agravamento da situação clínica, relacionando-a, se for o caso, com o 

retorno ao trabalho. 
D) Caso o trabalhador seja segurado pelo SAT da Previdência Social, deve ser solicitada a emissão da CAT, preenchido o 

LEM para encaminhamento ao INSS.  
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56 
Para a prevenção da exposição a agentes patógenos de transmissão sanguínea, as Normas de Biossegurança ou 
Precauções Universais prescrevem uma série de medidas. São cuidados após um acidente com agulha contaminada, 
EXCETO: 
A) Não reencapar as agulhas, pois esse é um procedimento de risco. 
B) Recolher as agulhas em local apropriado com solução de hipoclorito de sódio a 0,5% e só depois colocá-las no lixo. 
D) Caso haja picada de agulhas, pressionar imediatamente para expelir o sangue, lavar com água e sabão degermante e 

fazer curativo oclusivo. 
C) Escovar imediatamente a região de contato para minimizar a contaminação, mesmo quando não houver perfuração 

ou escarificação da pele. 
 

57 
Analise as afirmativas a seguir. 
I. Lavar sempre as mãos com água e sabão e secá-las após atendimento de cada paciente, inclusive ao administrar 

cuidados no leito. 
II. Usar aventais protetores durante procedimentos em que exista a possibilidade de contaminação das roupas dos 

trabalhadores com sangue ou fluidos corpóreos. 
III. Usar máscara durante os procedimentos em que exista a possibilidade de que sangue e outros fluidos corpóreos 

atinjam mucosas da boca e nariz e usar óculos para a proteção dos olhos, principalmente em procedimentos 
cirúrgicos, endoscópicos e de hemodiálise. 

Quais afirmativas fazem parte das Normas de Biossegurança ou Precauções Universais? 
A) I, II e III.   B) I e II, apenas.   C) I e III, apenas.  D) II e III, apenas. 
 

58 
O período de incubação da tuberculose é de 4 a 12 semanas após a infecção, com desenvolvimento de reação 
tuberculínica positiva. A maioria dos casos novos da doença ocorre em 6 a 12 semanas após o período de incubação. 
É transmissível enquanto o doente estiver eliminando bacilos. Sobre essa doença, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) A tuberculose é uma doença de notificação compulsória e investigação obrigatória.  
B) Após o início da terapêutica, em seis semanas os bacilos tendem a não ser mais infectivos. 
C) O exame periódico de saúde de trabalhadores expostos deve incluir protocolos padronizados visando à detecção 

precoce da doença.  
D) As medidas específicas de controle baseiam-se nas medidas educativas e de divulgação de informação, vacinação, 

diagnóstico precoce e tratamento adequado. 
 

59 
No homem, a porta de entrada mais frequente para o Bacillus anthracis, agente etiológico do Carbúnculo, é a 
cutânea, em 90% dos casos, com formação de pústula necrótica escura que pode evoluir para a cura ou para uma 
septicemia, através da via linfática, levando à morte. São formas de prevenção dessa doença, EXCETO: 
A) Limpeza regular e efetiva de equipamentos e áreas de trabalho e facilidades para higiene pessoal dos trabalhadores.  
B) Uso de quimioprofilaxia após exposição a aerossóis de B. anthracis, utilizando o mesmo esquema de tratamento para 

os casos de inalação. 
C) Descontaminação de materiais crus potencialmente contaminados e desinfecção de produtos animais com 

hipoclorito ou formaldeído. 
D) Indicação de profilaxia antibacteriana após ingestão de alimentos contaminados ou injeção de bacilos virulentos 

através da pele, com azitromicina, como recomendado para as lesões cutâneas extensas e vigilância durante dez dias. 
 

60 
A leptospirose relacionada ao trabalho tem sido descrita em trabalhadores que exercem atividades em contato direto 
com águas contaminadas ou em locais com dejetos de animais portadores de germes. Caso suspeita ou confirmada a 
relação da doença com o trabalho, deve-se, EXCETO: 
A) Examinar os expostos, visando a identificar outros casos. 
B) Informar ao trabalhador apenas após confirmada a relação.  
C) Notificar o caso aos sistemas de informação do SUS, à DRT/MTE e ao sindicato da categoria. 
D) Providenciar a emissão da CAT, caso o trabalhador seja segurado pelo SAT da Previdência Social. 
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Hepatite é termo genérico para inflamação do fígado que, convencionalmente, designa alterações degenerativas ou 

necróticas dos hepatócitos. Sobre esse tema, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 

(     ) Na hepatite viral A, a fonte de infecção é o próprio homem e a transmissão é direta por mãos sujas, água ou 

alimentos contaminados. 

(     ) Na hepatite viral B, o vírus é encontrado em todas as secreções e excreções do corpo, mas, aparentemente, apenas 

o sangue, o esperma e a saliva são capazes de transmiti-lo. 

(     ) Na hepatite viral C, a soroprevalência em trabalhadores da saúde parece ser similar à da população geral. A 

soroconversão dos trabalhadores que se acidentam com material contaminado ocorre em 1,2 a 10% dos 

trabalhadores acidentados. 

A sequência está correta em 

A) V, V, V.   B) F, V, V.   C) V, F, V.   D) V, V, F. 

 

62 
A doença pelo vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) pode ser considerada como doença relacionada ao trabalho, 

do Grupo I da Classificação de Schilling, posto que as circunstâncias ocupacionais da exposição ao vírus são acidentais 

ou ocorrem em condições específicas de trabalho, se bem documentadas e excluídos outros fatores de risco. Em 

relação às injeções e ao manejo de instrumentos perfurocortantes potencialmente transmissores do HIV, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

A) O HIV é pouco sensível aos métodos padronizados de esterilização e desinfecção de alta eficácia. 

B) Não sendo descartáveis, devem ser meticulosamente limpos para depois serem desinfetados e esterilizados. 

C) O HIV é inativado por meio de produtos químicos específicos e do calor, mas não é inativado por irradiação ou raios 

gama. 

D) Os materiais descartáveis, após utilizados, devem ser acondicionados em caixas apropriadas, com paredes duras, 

para evitar acidentes.  

 

63 

Os efeitos ou danos sobre os sistemas endócrino, nutricional e metabólico, decorrentes da exposição ambiental e 

ocupacional a substâncias e agentes tóxicos são, ainda, pouco conhecidos. Porém, mesmo que necessitando de 

estudos mais aprofundados, as seguintes situações de trabalho são reconhecidas como capazes de produzir doenças, 

EXCETO: 

A) Extração e manuseio de pedra-pome, provocando deficiência adrenal. 

B) A produção e o uso de derivados do ácido carbâmico (carbamatos), por mecanismo endócrino, são mutagênicos e 

embriotóxicos. 

C) A exposição ao dissulfeto de carbono (CS2) é reconhecida por seus efeitos sobre o metabolismo proteico, que acelera 

a hemocaterese. 

D) Na exposição ao chumbo tem sido observada forte correlação inversa entre a plumbemia e os níveis de vitamina D, 

interferindo no crescimento e na maturação de dentes e ossos. 

 

64 
O trabalho é considerado um dos fatores psicossociais de risco para o alcoolismo crônico. O consumo coletivo de 

bebidas alcoólicas associado a situações de trabalho pode ser decorrente de prática defensiva, como meio de garantir 

inclusão no grupo. São medidas de prevenção do alcoolismo crônico, EXCETO: 

A) Disponibilidade de pausas em ambientes agradáveis e confortáveis, visando ao alívio da tensão. 

B) Incentivo do uso supervisionado de bebidas alcoólicas fora do ambiente de trabalho, favorecendo a integração da 

equipe e controle do consumo.  

C) Disponibilidade de meios de comunicação e de interação com outras pessoas durante a jornada de trabalho nas 

situações de trabalho em isolamento. 

D) Práticas de supervisão e chefia direta em que a dignidade e a valorização do trabalhador são consideradas com 

especial atenção nas situações de trabalho socialmente desprestigiadas. 
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A vigilância efetiva do câncer ocupacional é feita sobre os processos e atividades do trabalho com potencial 
carcinogênico, ou seja, dos riscos ou das exposições. São medidas de controle ambiental a exposição a cancerígenos, 
EXCETO: 
A) Enclausuramento de processos e isolamento de setores de trabalho.  
B) Sistemas de ventilação exaustora local e de ventilação geral adequados e eficientes.  
C) Mudanças na organização do trabalho que permitam diminuir o número de trabalhadores expostos e aumentar o 

tempo de exposição. 
D) Fornecimento, pelo empregador, de equipamentos de proteção individual adequados, em bom estado de 

conservação, de modo complementar às medidas de proteção coletiva adotadas. 
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PROVA DE ESTUDO DE CASOS (P3) 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

 A Prova de Estudo de Casos é de caráter eliminatório e classificatório, constituída de 2 (duas) questões práticas. 

 A resposta à Prova de Estudo de Casos deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul 

ou preta, fabricada em material transparente, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras 

pessoas. 

 Deverão ser observados o limite máximo de 15 (quinze) linhas para cada resposta às questões propostas. 

 Será atribuída nota ZERO à questão que: não observar as orientações presentes no caderno de questões; contiver 

identificação fora do local apropriado; apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com 

desenhos, números e palavras soltas ou em versos); estiver em branco; fugir à modalidade de texto solicitada e/ou 

ao tema proposto; apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato; for 

escrita a lápis, em parte ou em sua totalidade; apresentar letra ilegível e/ou incompreensível; e, apresentar texto 

escrito com expressões injuriantes, discriminatórias e/ou abusivas.  

 A Prova de Estudo de Casos terá o valor de 5 (cinco) pontos. 

 Para efeito de avaliação de cada questão da Prova de Estudo de Casos serão considerados os seguintes elementos de 

avaliação: 
 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

(A) ASPECTOS MACROESTRUTURAIS 3,00 

ABORDAGEM DO TEMA E DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO 

Neste critério serão avaliados: Pertinência de exposição relativa ao problema, à ordem de 
desenvolvimento proposto e ao padrão de resposta, conforme detalhamento a ser oportunamente 
publicado. 

(B) ASPECTOS MICROESTRUTURAIS 2,00 

Indicação de um erro para cada ocorrência dos tipos a seguir: 

1. Conectores (sequenciação do texto). 2. Correlação entre tempos verbais. 3. Precisão vocabular.  
4.  Pontuação. 5. Concordância nominal e verbal. 6. Regência nominal e verbal. 7. Colocação pronominal. 
8. Vocabulário adequado ao texto escrito. 9. Ortografia. 10. Acentuação. 

OS ERROS TEXTUAIS OBEDECERÃO AOS CRITÉRIOS A SEGUIR: 

Número de erros Pontuação 

nenhum 2,00 

de 1 a 3 1,75 

de 4 a 10 1,50 

de 11 a 15 1,00 

de 16 a 20 0,50 

Acima de 20 0,00 

OBSERVAÇÕES QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO: 
 

1. O critério de correção do fator “Abordagem do tema e conteúdo” será divulgado juntamente com o 
resultado preliminar da Prova Discursiva. 
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Questão 01 
 

O caso hipotético a seguir contextualiza a questão 01. Leia-o atentamente. 
 

“Maria Antônia, 30 anos, é portadora de asma desde a infância. Faz uso crônico de corticoide inalatório em dose baixa 
para controle da doença e não apresentava sintomas ou exacerbações até iniciar suas atividades no setor de limpeza, 
em um novo emprego com carteira assinada há dois meses. Desde então, queixa-se de sibilos e dispneia aos médios 
esforços cerca de três vezes por semana.” 
A) Analise a relação que o novo trabalho teria com a doença prévia da paciente, de acordo com a classificação de 

Schilling. 
B) Caso confirmada a relação entre exposição e doença, a paciente teria direito à aposentadoria por invalidez? 

Justifique. 
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Questão 02 
 

O caso a seguir contextualiza a questão 02. Leia-o atentamente. 
 

“Sebastião, 52 anos, trabalha como joalheiro em uma empresa com carteira assinada há 10 meses e desenvolveu 
doença de Parkinson. Nunca havia contribuído para a Previdência Social até ser contratado para tal função. Apesar de 
realizar tratamento correto e otimizado, não conseguiu controlar os sintomas. Devido à impossibilidade de trabalhar 
nessa função em decorrência de sua doença, solicitou a aposentadoria por invalidez.” 
A) O paciente teria direito à aposentadoria por invalidez? Justifique.  
B) Caso este paciente tenha direito à aposentadoria por invalidez e resolva trabalhar como telefonista no setor de 

telemarketing com carteira assinada, ele teria direito a permanecer recebendo a aposentadoria por invalidez? 
Justifique. 
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INSTRUÇÕES 
 

1. Somente é permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e 

de ponta grossa. Todos os demais equipamentos eletrônicos e/ou materiais não permitidos, inclusive carteira com 

documentos e valores em dinheiro, deverão ser recolhidos em envelope de segurança não reutilizável, fornecido 

pelo fiscal de aplicação.   

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de máquinas 

calculadoras e/ou similares, livros, dicionários, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, 

protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido ingressar na sala de provas sem 

o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, 

agenda eletrônica, régua de cálculo, notebook, palmtop, Ipod, Ipad, tablet, smartphone, MP3/MP4, receptor, 

gravador, pagers, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo e similares. 

3. O tempo de duração da prova abrange a assinatura e transcrição das respostas para a Folha de Respostas e Folha de 

Textos Definitivos, bem como o procedimento de identificação datiloscópica previsto. 

4. É PROIBIDA a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) em qualquer meio. Deverá, ainda, 

entregar ao fiscal seu caderno de questões, caso deixe o local de provas em momento anterior ao permitido para 

saída com tal documento, conforme previsto em Edital. 

5. Com vistas à garantia da isonomia e lisura do certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de 

metais no ingresso e na saída de sanitários durante a realização da prova. Ao término da prova o candidato deverá 

se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso nos sanitários. 

6. O Caderno de Provas consta de 65 (sessenta e cinco) questões objetivas de múltipla escolha e Prova de Redação 

(apenas para o cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa) / Estudo de Casos (para os cargos de Analista 

Judiciário e Técnico Judiciário – Apoio Especializado).  Ao receber o material de realização das provas, o candidato 

deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém o número de questões previsto, se corresponde ao 

cargo/área/especialidade a que está concorrendo, bem como se os dados constantes na Folha de Respostas e 

Folha de Textos Definitivos que lhe foram fornecidas estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o 

material esteja incompleto, ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao 

fiscal. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) opções (A a D) e única resposta correta. 

8. Verifique se o TIPO/COR deste caderno de provas coincide com o registrado no rodapé de cada página, assim como 

com o TIPO/COR registrado na folha de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal de sala para 

que sejam tomadas as devidas providências. 

9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única 

e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas escritas levando o caderno de provas no 

decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato, também, 

poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização, 

contudo não poderá levar consigo o caderno de provas.  

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do 

local de aplicação antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo 

candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de aplicação da sala e pelo Coordenador da 

unidade de provas, para posterior análise pela Comissão do Concurso. 
 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos das Provas Objetivas serão disponibilizados no site da Consulplan no dia seguinte à aplicação, a partir das 
9 horas. 
- Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 2 (dois) dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo 
como termo inicial o 1º dia útil subsequente à data do evento a ser recorrido.  
- A interposição de recursos poderá ser feita exclusivamente via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição 
de Recursos, com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referente à inscrição do candidato, apenas no 
prazo recursal, à CONSULPLAN, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.consulplan.net, no link 
correspondente ao Concurso Público. 




