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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Português 

 

Atenção:  Considere o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 5. 
 
 

  1 

 

 

 

  5 

 

 

 

 

10 

 

Há um traço fundamental na história indígena do rio Amazonas, cuja percepção é necessária ao entendimento do 

passado e do presente da região. É um fenômeno demográfico e cultural de longa duração que acompanha os primeiros 

duzentos anos da ocupação europeia e que irá resultar, em meados do século XVIII, numa realidade etnográfica 

substancialmente distinta da que havia sido observada pelos primeiros exploradores quinhentistas. 

Trata-se do desaparecimento das nações que viviam ao longo do rio Amazonas e da sua substituição por novos contin-

gentes indígenas que foram sendo descidos dos afluentes para a calha amazônica pelos agentes da colonização. Desapareci-

mento, em sentido étnico, é o termo adequado, e ver-se-á mais adiante de que forma ele se deu. Neste processo de despo-

voamento maciço e repovoamento parcial, dois aspectos devem ser assinalados: a) o desaparecimento dos padrões adaptati-

vos (demográficos, organizacionais e ergológicos) da população original, que não chegam a se reconstituir, a não ser parcial-

mente, quando do povoamento induzido pelo colonizador; neste segundo momento ocorre b) a formação de um estrato que 

chamaremos neo-indígena, inserido na sociedade colonial e marcado pelo desenraizamento e pela aculturação intertribal e 

interétnica. 
 
Obs.: ergológico: relativo à ergologia, ramo da etnologia que estuda a cultura material. 

(PORRO, Antônio. História indígena do alto e médio Amazonas: séculos XVI a XVIII. In: CUNHA, Manuela C. (org). História dos 
índios no Brasil. 2. ed. São Paulo, Companhia das Letras; Secretaria Municipal de Cultura; FAPESP,1998, p. 175) 

 
 
1. Entende-se corretamente do trecho acima transcrito: 
 

(A) Os exploradores quinhentistas e dos duzentos anos de vivência na região amazônica não foram competentes ao pesquisar 
o passado indígena, o que determinou graves equívocos na ocupação europeia. 

 
(B) A existência de um fenômeno demográfico e cultural que se desenvolveu de especial modo estendido, no tempo e no 

espaço, provocou mudanças relevantes no processo inicial de ocupação europeia na Amazônia. 
 
(C) A migração de certas nações indígenas que habitavam ao longo do rio Amazonas, em busca de melhores condições de 

sobrevivência, foi concomitante à migração de outros grupos para esse mesmo espaço. 
 
(D) Em processo determinado pelo decurso da colonização, desapareceram nações indígenas que viviam ao longo do rio 

Amazonas e outros grupos de autóctones foram formados, em ato e efeito de aculturação. 
 
(E) O desaparecimento, em sentido étnico, caracteriza-se por despovoamento em larga escala e sucessivo e imediato repo-

voamento, este em patente escala bem menor do que se teve no povoamento primeiro. 
 
 
2. Infere-se corretamente do texto: 
 

(A) É traço essencial e determinante na história de um povo aquele que ilumina não só o seu passado, mas também o seu 
presente. 

 
(B) A história de populações autóctones de um país é constituída de poucos fatos de relevo, o que exige percepção apurada 

daquele que busca entender o passado anterior a um processo colonizador. 
 
(C) Da vivência de duzentos anos de um determinado povo procede naturalmente uma realidade que implica desaparecimento 

e surgimento de etnias. 
 
(D) Povos que vivem nas margens de rios são predestinados a migrar, quer em sua totalidade, quer de modo parcial e paulatino. 
 
(E) Processos de colonização introduzem padrões de adaptação – no que se refere à distribuição demográfica, ao modo de 

organização social, ao modo de criar objetos −, porque modelos de comportamento inexistem em grupos autóctones. 
 
 
3. Considerada a norma-padrão da língua, é adequado o que se afirma em: 
 

(A) (linhas 1 e 2) Redação alternativa do segmento cuja percepção é necessária ao entendimento do passado e do presente 
da região, que não prejudique nem seu sentido no contexto original, nem a correção gramatical, poderia ser “percepção da 
qual depende necessariamente o entendimento do passado e do presente da região”. 

 
(B) (linha 3) No contexto em que está empregada, a forma verbal irá resultar não é adequada, pois a menção a meados do 

século XVIII exigiria o uso de “iria resultar”. 
 
(C) (linha 4) A substituição da forma havia sido observada por “teria sido observada” não prejudica o sentido original da frase. 
 
(D) (linha 7) A colocação do pronome oblíquo observada em ver-se-á é correta; essa mesóclise é restrita ao emprego do futuro 

do presente. 
 
(E) (linha 9) O emprego do verbo auxiliar destacado em que não chegam a se reconstituir indica que haveria a possibilidade 

de a ação denotada pelo verbo principal ter sido concluída. 
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4. (parágrafo 2) e ver-se-á mais adiante de que forma ele se deu. 
 
Em conformidade com a norma-padrão da língua, substitui-se o segmento destacado por: 
 
(A) o modo que ele ocorreu. 

(B) a feição que ele adquiriu. 

(C) os traços de que ele revestiu. 

(D) o perfil adotado a ele. 

(E) o método porque ele se processou. 
 
 
5. Palavras utilizadas no texto motivaram as frases que seguem, que, entretanto, devem ser analisadas independentemente dele. A 

que se apresenta em conformidade com as normas de concordância é: 
 
(A) Certamente podem ter havido entre os leitores-pesquisadores muitas dúvidas sobre a magnitude do citado desapare-

cimento de nações indígenas que viviam ao longo do rio Amazonas. 
 
(B) Fenômenos demográficos e culturais, em qualquer época da história da humanidade, sempre pôde produzir efeitos insus-

peitados, e muitas vezes o fez. 
 
(C) O capítulo evidencia que vários aspectos da história indígena amazonense devem merecer ainda cuidadosa reflexão, 

porque, apesar da curiosidade que suscita, muito dela ainda permanece obscuro. 
 
(D) Grupos indígenas, principalmente inserido no contexto do rio Amazonas, vem chamando a atenção de pesquisadores de 

distintas áreas do saber, estudiosos que os julgam detentores de muitos segredos. 
 
(E) Adepto ou não desse entendimento sobre a formação de um estrato neo-indígena, especialistas em etnografia muito se 

dedicam a interpretar os dados apresentados na pesquisa recém-publicada. 
 
 
Atenção:  Considere o texto abaixo para responder às questões de números 6 a 12. 
 
 

  1 

 

 

 

  5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

Três em cada quatro brasileiros se consideram católicos. Pelas contas do Censo 2000, para uma população total em 

torno de 170 milhões de habitantes, o Brasil entra no século XXI aproximadamente com 125 milhões de católicos decla-

rados, praticamente três quartos da população residente total. 

Quer dizer que no início do terceiro milênio ainda é possível a esse país, o maior e mais populoso da “América cató-

lica”, continuar ostentando com fundamento em dados estatísticos cientificamente controlados e religiosamente isentos sua 

histórica posição de nação com hegemonia católica, que um dia lhe valeu o desgastado título que o aclama como “o maior 

país católico do mundo”. Tradicionalmente autoaplicado por seus habitantes em conotações que, a bem da verdade, sofrem 

polarizações e inflexões de toda espécie e grau, que vão do contentamento envaidecido sem ressalvas ao lamento 

aborrecido sem reservas, a plausibilidade desse superlativo identitário pode estar com os dias contados. 

Não obstante a permanência ininterrupta da enorme desigualdade em tamanho e estatura das religiões no Brasil, 

não é mais possível, nos dias que correm, desconhecer que a sociedade brasileira está passando por um processo de 

transição religiosa que é notório. Visível a olho nu. Mas não só, uma vez que se trata de um processo que tem sido há 

décadas acompanhado atentamente, e comprovado a frio reiteradamente, pelas estatísticas censitárias. Esse lento vir a ser, 

ao mesmo tempo matemático e falastrão, vai pouco a pouco desfigurando nosso velho semblante cultural com a introdução 

gradual, mas nem por isso menos corrosiva, de estranhamentos e distâncias, descontinuidades e respiros no batido 

ramerrão do imaginário religioso nacional. Com efeito, hoje se assiste em nosso país a um vigoroso movimento de 

transição demográfico-religiosa que já assumiu a forma de progressiva migração de contingentes católicos para outras 

religiões. Ou mesmo para nenhuma. 
 
(Adaptado de: PIERUCCI, Antonio Flávio. Religiões no Brasil. In: BOTELHO, André e SCHWARCZ, Lilia Moritz (orgs.). Agenda 
Brasileira: temas de uma sociedade em mudança. Companhia das Letras, 2011, p. 472-473) 

 
 
6. É legítimo afirmar: no texto, 

 
(A) o argumento a favor da demonstração de que o Brasil deixará de ser em breve hegemonicamente católico é sustentado 

pelos rigorosos dados do recenseamento de 2000 mencionados pelo autor. 
 
(B) é reconhecível o ponto de vista favorável ao fato de os brasileiros assumirem-se como católicos em levantamento demo-

gráfico, assunção de identidade que legitima a preservação do título de maior país católico do mundo atribuído ao Brasil. 
 
(C) o emprego das aspas na expressão “América católica” sinaliza que, por meio da ironia, o autor censura o apego dos 

brasileiros a títulos de supremacia, adesão que ele nota até mesmo quando se trata de religião. 
 
(D) admite-se que à expressão “o maior país católico do mundo” empregada pelos brasileiros se têm atribuído sentidos 

distintos, o que justifica o fato de o uso do título estar em extinção. 
 
(E) avalia-se que, sob o fato manifesto e contínuo de brasileiros virem deixando a religião católica, ao migrar ou não para algu-

ma outra, o superlativo que historicamente individualiza o Brasil do ponto de vista religioso está perdendo a razoabilidade. 
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7. No segundo parágrafo, 
 

(A) a expressão Quer dizer introduz exposição mais detalhada do que se apresenta no primeiro parágrafo, esclarecimento 
realizado sob o padrão da neutralidade científica. 

 
(B) os segmentos cientificamente controlados e religiosamente isentos subordinam-se diretamente à palavra fundamento. 
 
(C) o emprego de um dia sugere que a ideia de desgastado, atribuída à palavra título, teve breve duração. 
 
(D) a caracterização de conotações evidencia que os brasileiros, ainda que possam manifestar emoções antagônicas ao fazer 

uso da qualificação “o maior país católico do mundo”, o fazem com a mesma intensa adesão ao seu particular sentimento. 
 
(E) o emprego da expressão a bem da verdade sinaliza a introdução de uma específica correção, retificação que remete 

diretamente ao segmento sua histórica posição de nação com hegemonia católica. 
 
 
8. (3

o
 parágrafo) Não obstante a permanência ininterrupta da enorme desigualdade em tamanho e estatura das religiões no 

Brasil, não é mais possível, nos dias que correm, desconhecer que a sociedade brasileira está passando por um processo de 

transição religiosa que é notório. Visível a olho nu. 
 

Considerado o trecho acima, no contexto em que está inserido, é apropriado afirmar: 
 

(A) As incontestes desigualdades estruturais do Brasil impossibilitam leituras mais pontuais e consistentes acerca da vida dos 
brasileiros, principalmente no que se refere a seus hábitos religiosos. 

 
(B) A inclusão de uma vírgula depois de Não obstante mantém a correção e a clareza da frase, visto que o emprego desse 

sinal de pontuação, nessa específica formulação, é facultativo. 
 
(C) Em a permanência ininterrupta da enorme desigualdade em tamanho e estatura das religiões no Brasil, a substituição de 

ininterrupta por “intermitente” mantém o sentido original da frase. 
 
(D) A expressão nos dias que correm expressa um fator condicionante. 
 
(E) A locução verbal em que está presente o gerúndio indica uma ação durativa em tempo não marcado. 

 
 
9. Visível a olho nu. Mas não só, uma vez que se trata de um processo que tem sido há décadas acompanhado atentamente, e 

comprovado a frio reiteradamente, pelas estatísticas censitárias. 
 
 Propõe-se reescrever o trecho acima eliminando o ponto final e iniciando a frase por "Trata-se de um processo". Uma formula-

ção aceitável, por não prejudicar o sentido e a correção originais, deve conter o seguinte segmento: 
 

(A) ainda que também seja visível a olho nu. 

(B) à medida que é visível a olho nu. 

(C) sendo, pois, visível a olho nu. 

(D) entretanto será visível a olho nu. 

(E) quando visível a olho nu. 
 
 
10. Visível a olho nu. Mas não só, uma vez que se trata de um processo que tem sido há décadas acompanhado atentamente, e 

comprovado a frio reiteradamente, pelas estatísticas censitárias. 
 

A única alternativa INCORRETA sobre o trecho acima transcrito, em seu contexto, é: 
 

(A) A expressão Visível a olho nu, que constitui caracterização da palavra que a antecede, dá oportunidade para que se 
introduza outro argumento a favor da ideia expressa por notório. 

 
(B) Se o assunto fosse não um processo, mas “processos”, a correção exigiria a forma “se tratam de processos”. 
 
(C) O verbo “haver”, na frase, está empregado como indica o seguinte verbete do Dicionário eletrônico Houaiss: transitivo 

direto [impessoal] ter transcorrido ou ser decorrido (tempo). 
 
(D) Transpondo a voz passiva presente na frase para a voz ativa, a forma correta a ser grafada é “têm acompanhado”. 
 
(E) A retirada da vírgula após a palavra reiteradamente prejudica o sentido original da frase. 

 
 
11. O segmento do texto que está traduzido de maneira a não prejudicar o sentido original é: 
 

(A) Esse lento vir a ser / Esse fugaz começar a ser o que não era antes. 
 

(B) ao mesmo tempo matemático e falastrão / simultaneamente preciso e de superlativa eficiência. 
 

(C) vai pouco a pouco desfigurando nosso velho semblante cultural / vai paulatinamente atualizando nosso antiquado perfil 
cultural. 

 
(D) no batido ramerrão do imaginário religioso nacional / na surrada e monótona repetição do imaginário religioso nacional. 

 
(E) introdução gradual, mas nem por isso menos corrosiva / inserção pontual, mas nem por isso menos avassaladora. 

Caderno de Prova ’L12’, Tipo 001



 

TRT11-Conhecimentos Gerais1 5 

12. A assertiva que a gramática normativa aprova é: 
 

(A) (linha 1) O pronome destacado em Três em cada quatro brasileiros se consideram católicos determina que se entenda a 
frase como equivalente a “Três em cada quatro brasileiros são considerados católicos”. 

 
(B) (linha 4) A função do pronome esse restringe-se a sinalizar que o país referido é aquele que vem anunciado, logo em 

seguida, como o maior e mais populoso da “América católica”. 
 
(C) (linhas 6 e 7) Em que um dia lhe valeu o desgastado título que o aclama como “o maior país católico do mundo”, o 

pronome destacado tem sentido possessivo, como em “Colocou-lhe no dedo a aliança prometida”. 
 
(D) (linha 12) Se, em vez da caracterização original do processo, houvesse uma outra formulação, ela estaria correta, por 

exemplo, assim:  “se trata de um processo cujo desfecho dependerão várias religiões”. 
 
(E) (linhas 6 e 7) Em que um dia lhe valeu o desgastado título que o aclama como “o maior país católico do mundo”, o 

pronome destacado pode ser substituído por “a ele”, sem prejuízo do sentido e da correção originais. 
 
 
13. A redação em que as ideias estão expostas de modo claro e correto é: 
 

(A) Era uma casa que ao redor todos conheciam a história dos últimos moradores, que não era nem totalmente verdadeira ou 
muito fictícia, mas assombrava quem quer que ouvia o relato. 

 
(B) Várias técnicas práticas foram desenvolvidas desde muitos anos a fim de coleta de informações detalhadas sobre a 

doença, sendo rara na região, por isso pouco conhecida e divulgada. 
 
(C) Diante de uma trajetória tão movimentada e desafiadora, só se pode, na verdade, admirar a constância com que os refu-

giados souberam preservar sua coesão e os pequenos rituais que os fortaleciam. 
 
(D) Quanto ao futuro do projeto recém-anunciado e delineado por especialistas da área, situado entre os interesses dos donos 

da terra e dos assalariados, é evidentemente impossível prever. 
 
(E) O conflito se deu, como visto à exaustão, decorrente do peso sempre crescente dos que protestavam e o contrário, que 

diminuía, dos defensores das novas normas de organização da empresa estatal. 
 
 
14. Considerada a norma-padrão da língua, a frase que se apresenta correta é: 
 

(A) Sua averção a novidades da tecnologia poderá fazer com que ele pleitee uma transferência para outro setor,  em que não 
precise ser tão desafiado por elas. 

 
(B) Eles reouveram todos os documentos que haviam sido extraviados e espontaneamente ofereceram indenização ao rapaz 

que os achou e se empenhou em devolvê-los. 
 
(C) Os mais jovens se absteram de votar a favor da mudança de horário, em flagrante oposição ao coordenador da sessão 

que não conseguiu disfarçar sua decepção. 
 
(D) Com tal quantidade de produtos perecível, ninguém entendeu o porquê de a carga ter sido despachada, em caminhões 

convencionais, sem refrigeração. 
 
(E) As segunda-feiras, impreterivelmente, o encarregado envia ao grupo de analistas todo o material recebido, cabendo-lhes 

então, a tarefa de avaliar o quê deverá ser encaminhado ao conselho gestor. 
 
 
15. Considere o enunciado que segue. 
 
 Acredito que os interessados se mostram aptos à função para a qual estão se candidatando quando agem com ponderação 

diante de cada desafio que lhes é proposto, ou seja, reflete-se sobre o caso a ser analisado e procura-se avaliar de forma 

imparcial os possíveis aspectos divergentes que nele estejam em jogo. 

 
 Na frase, 
 

(A) nenhuma alteração deve ser feita, pois o conjunto está organizado de maneira clara, mantendo a mesma perspectiva de 
tratamento do tema e em conformidade com a norma-padrão da língua. 

 
(B) há um equívoco de construção, pois temos dois segmentos preposicionados – à função e para a qual está se candidatando 

– em relação de dependência direta com a mesma palavra – aptos. 
 
(C) com o intuito de observar-se o paralelismo de construção, seria adequada a substituição de reflete-se e procura-se avaliar 

por, respectivamente, “quando refletem” e “quando procuram avaliar”. 
 
(D) o segmento introduzido por ou seja poderia ser eliminado, pois seu conteúdo é pleonástico, nada acrescentando ao já dito: 

“ponderar” implica, por si só, a ideia de “refletir” e “avaliar de forma imparcial”. 
 
(E) com o intuito de obter a adequada correlação entre as formas verbais empregadas, e notando-se o emprego, na linha 

inicial, de se mostram e estão, teria de haver obrigatoriamente a substituição de estejam por “estão”.   
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Raciocínio Lógico-Matemático 

 
16. Alexandre, Breno, Cleide e Débora saíram vestindo camisas do seu time de futebol. Sabe-se que cada pessoa torce por um time 

diferente, e que os times são: Flamengo, Corinthians, São Paulo, Vasco, não necessariamente nessa ordem. Cleide é corintiana, 
Breno não torce pelo Flamengo nem pelo São Paulo, Débora é são-paulina. Sendo assim, conclui-se que Alexandre e Breno, 
respectivamente, torcem para 

 
(A) Flamengo e Corinthians. 
 
(B) Vasco e Flamengo. 
 
(C) São Paulo e Vasco. 
 
(D) Flamengo e Vasco. 
 
(E) Vasco e Corinthians. 

 

 
17. Em 2015 as vendas de uma empresa foram 60% superiores as de 2014. Em 2016 as vendas foram 40% inferiores as de 2015. A 

expectativa para 2017 é de que as vendas sejam 10% inferiores as de 2014. Se for confirmada essa expectativa, de 2016 para 
2017 as vendas da empresa vão 

 
(A) diminuir em 6,25%. 
 
(B) aumentar em 4%. 
 
(C) diminuir em 4%. 
 
(D) diminuir em 4,75%. 
 
(E) diminuir em 5,5%. 

 

 
18. A altura máxima, em metros, que um guindaste é capaz de içar uma carga é inversamente proporcional ao peso dessa carga, 

em toneladas. Sabe-se que esse guindaste iça uma carga de 2,4 toneladas a uma altura máxima de 8,5 metros. Sendo assim, 
se a altura máxima que o guindaste consegue içar uma carga é de 12 metros, o peso máximo da carga, que pode ser içada a 
essa altura, é igual a 1 tonelada e 

 
(A) 500 kg. 
 
(B) 800 kg. 
 
(C) 600 kg. 
 
(D) 900 kg. 
 
(E) 700 kg. 

 

 
19. Marlene, Jair, Renata, Alexandre e Patrícia fizeram uma prova de um concurso obtendo cinco pontuações diferentes. Sabe-se 

ainda que, nessa prova: 
 

− Marlene obteve mais pontos do que Alexandre, mas menos pontos do que Patrícia;  
− Jair obteve mais pontos do que Renata, que por sua vez obteve mais pontos do que Marlene. 

 
 Sendo assim, é necessariamente correto que  

 
(A) Marlene obteve mais pontos do que Renata. 
 
(B) Jair obteve menos pontos do que Patrícia. 
 
(C) Renata obteve menos pontos do que Patrícia. 
 
(D) Alexandre foi o que obteve menos pontos. 
 
(E) Patrícia foi a que obteve mais pontos. 

 

 
20. José Souza, Paulo Almeida e Claudio Prinot são três funcionários que têm que realizar, no total para os três, 72 tarefas 

diariamente. Cada dia eles escolhem um critério diferente para repartir as tarefas. Por exemplo, no dia de ontem eles decidiram 
que as 72 tarefas seriam divididas entre eles diretamente proporcional às consoantes do sobrenome de cada um. Sendo assim, 
ontem Paulo Almeida teve que realizar o total de tarefas igual a 

 
(A) 15. 
 
(B) 12. 
 
(C) 18. 
 
(D) 9. 
 
(E) 24. 
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21. Para um concurso foram entrevistados 970 candidatos, dos quais 527 falam inglês, 251 falam francês, 321 não falam inglês nem 
francês. Dos candidatos entrevistados, falam inglês e francês, aproximadamente, 

 
(A) 13%. 
 
(B) 18%. 
 
(C) 9%. 
 
(D) 11%. 
 
(E) 6%. 

 

 
Noções de Informática 

 
22. Considerando-se que o Windows 7 Professional, em português, está instalado na unidade C de um computador, 
 

(A) não será permitido salvar arquivos na raiz desta unidade, mas somente em pastas e subpastas criadas a partir da raiz. 
 
(B) clicando-se com o botão direito do mouse sobre esta unidade, será possível acessar uma opção para particionar (dividir) o 

disco. 
 
(C) será permitido formatar esta unidade a partir do Windows, porém, todos os arquivos e pastas serão apagados e não 

poderão ser recuperados. 
 
(D) se uma pasta que contém 9 MB em documentos for apagada do HD, ela será enviada para a lixeira e poderá ser 

posteriormente recuperada. 
 
(E) a pasta onde o Windows está instalado ficará oculta e não poderá ser acessada, para evitar que arquivos importantes 

sejam apagados. 
 

 
23. Considere a planilha abaixo, digitada no Microsoft Excel 2010 em português, ou no LibreOffice Calc versão 5, em português.

Os dados da planilha são, hipoteticamente, de despesas com diárias pagas a magistrados, em Outubro de 2016. 
 

 
A B C 

1 Favorecido Mauro da Silva André Alves 

2 CPF 469.725.804-03 430.882.465-70 

3 Cargo Desembargador  Juiz 

4 Origem Manaus Manaus 

5 Destino Brasília Brasília 

6 Data Partida 19/10/2016 19/10/2016 

7 Data retorno 23/10/2016 22/10/2016 

8 Motivo Seminário Seminário  

9 Meio de Transporte Avião Avião  

10 Processo 79/2016 780/2016 

11 Portaria 794/2016/SGP 797/2016/SGP 

12 Número de diárias 3,5 2 

13 Valor por diária R$ 321,00 R$ 250,00 

14 Despesas totais     

15 R$ 1.623,50     

 

 Na célula A15, deseja-se calcular as despesas totais geradas pelos dois favorecidos das colunas B e C. A fórmula que deverá 
ser digitada nessa célula é: 

 
(A) =[B12*B13]+[C12*C13] 
 
(B) =B13+C12 
 
(C) =(B12^B13)+(C12^C13) 
 
(D) =(B12+C12)*(B13+C13) 
 
(E) =B12*B13+C12*C13 
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24. Considere a barra de endereços do navegador, abaixo, exibida no Google Chrome. 
 

 
 

 Os ícones do cadeado fechado e da estrela servem, respectivamente, para mostrar que o portal do TRT11 
 

(A) é seguro e para adicionar este portal aos favoritos. 

(B) está criptografado e para acessar as configurações do navegador. 

(C) está bloqueado para acesso e para adicionar este portal aos favoritos. 

(D) é certificado digitalmente e para acionar o modo de navegação anônima. 

(E) é seguro e para acessar as configurações do navegador. 

 

 
Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 11

a
 Região 

 
25. Considere os seguintes atos: 
 
 I. Prestar informações sobre os assentamentos funcionais dos juízes e servidores para fins de promoção por merecimento 

ou aplicação de penalidades. 
 
 II. Julgar mandados de segurança contra atos das Turmas. 
 
 III. Julgar ações rescisórias. 
 
 IV. Homologar desistências e acordos nos dissídios individuais, apresentados antes da distribuição e após o julgamento do 

feito. 
 
 V. Presidir a Comissão de Uniformização da Jurisprudência.  
 
 Nos termos do Regimento Interno do TRT da 11

a
 Região, a competência para a prática desses atos, respectivamente, é do 

 
(A) Presidente do Tribunal, Tribunal Pleno, Presidente do Tribunal, Presidente da Turma e Corregedor. 

(B) Corregedor, Presidente do Tribunal, Tribunal Pleno, Presidente do Tribunal e Vice-Presidente. 

(C) Corregedor, Tribunal Pleno, Tribunal Pleno, Presidente da Turma e Vice-Presidente. 

(D) Presidente do Tribunal, Tribunal Pleno, Presidente da Turma, Tribunal Pleno e Presidente do Tribunal. 

(E) Presidente do Tribunal, Tribunal Pleno, Tribunal Pleno, Vice-Presidente e Corregedor. 

 
 
26. Um Desembargador e um Juiz de Primeira Instância sofreram pena de advertência em processos iniciados por membros do 

Tribunal, após deliberação do Pleno. O Juiz de Primeira Instância deixou de figurar em lista de promoção por merecimento pelo 
prazo de um ano, contado da imposição da pena. A forma como foi conduzida a sessão contrariou o Regimento Interno do TRT 
da 11

a
 Região em 

 
(A) dois aspectos, uma vez que a pena de advertência somente é aplicável a Juízes de Primeira Instância e a exclusão da lista 

de promoção por merecimento é prevista para o caso da pena de censura. 
 

(B) dois aspectos, uma vez que a pena de advertência somente é aplicável a Desembargadores e não depende da deli-
beração do Pleno se o processo for iniciado por membros do Tribunal. 

 

(C) um aspecto, uma vez que não há previsão legal para a exclusão da lista de promoção por merecimento. 
 

(D) três aspectos, uma vez que a pena de advertência somente é aplicável a Juízes de Primeira Instância, a exclusão da lista 
de promoção por merecimento é prevista para o caso da pena de censura e não depende da deliberação do Pleno se o 
processo for iniciado por membros do Tribunal. 

 

(E) um aspecto, uma vez que não depende da deliberação do Pleno se o processo for iniciado por membros do Tribunal. 
 
 
27. No que se refere à ordem dos serviços no TRT da 11

a
 Região, seu Regimento Interno estabelece que 

 
(A) recurso mandado subir em agravo de instrumento não gera distribuição mediante compensação ao relator do acórdão. 
 

(B) serão encaminhados ao Ministério Público do Trabalho somente os processos em que figurar como parte a Fazenda 
Pública, o próprio Órgão Ministerial ou, ainda, se versar sobre interesse de incapaz sem assistência ou representação. 

 

(C) os processos de competência originária terão como revisor nato o Desembargador Vice-Presidente. 
 

(D) conflito de competência ou de atribuições depende de publicação e pauta. 
 
(E) haverá revisor nos processos de competência recursal. 
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Noções sobre Direitos das Pessoas com Deficiência 

 
28. A proteção de interesses coletivos, difusos, individuais homogêneos e individuais indisponíveis da pessoa com deficiência 

encontra guarida no Poder Judiciário, conforme regula a Lei n
o
 7.853/1989, e estabelece que 

 
(A) as ações judiciais para esse fim podem ser propostas por associação constituída há mais de seis meses, nos termos da lei 

civil. 
 

(B) todas as ações judiciais para esse fim correm em segredo de justiça. 
 

(C) uma vez proposta a ação judicial para esse fim, o interesse público impede a desistência ou abandono da ação. 
 

(D) autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista que inclua, entre suas finalidades institucionais, a 
proteção dos interesses e a promoção de direitos da pessoa com deficiência podem propor as medidas judiciais 
destinadas a esse fim. 

 

(E) a sentença proferida em ação judicial para esse fim terá, em todos os casos, eficácia de coisa julgada oponível erga 
omnes. 

 

 
29. Alunos de um curso de Direito participaram de um evento organizado pelo Governo do Estado do Amazonas sobre os direitos 

das pessoas com deficiência. A primeira discussão tratou dos seguintes temas relacionados à Política Nacional para a 
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência: 

 
 I. O desenvolvimento de ação conjunta do Estado e da sociedade civil, de modo a assegurar a plena integração da pessoa 

portadora de deficiência no contexto socioeconômico e cultural. 
 

 II. A adoção de estratégias de articulação com órgãos e entidades públicos e privados, bem assim com organismos inter-

nacionais e estrangeiros para a implantação da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiên-
cia. 

 

 III. O desenvolvimento de programas setoriais destinados ao atendimento das necessidades especiais da pessoa portadora 

de deficiência. 
 

 IV. O fomento da tecnologia de bioengenharia voltada para a pessoa portadora de deficiência, bem como a facilitação da 

importação de equipamentos. 
 

 V. A fiscalização do cumprimento da legislação pertinente à pessoa portadora de deficiência. 
 
 Para a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e nos termos do Decreto n

o
 3.298/1999, esses 

temas são conceituados, respectivamente, como: 
 
(A) instrumento, princípio, diretriz, objetivo e instrumento. 
 

(B) princípio, diretriz, objetivo, instrumento e instrumento. 
 

(C) princípio, princípio, diretriz, instrumento e objetivo. 
 

(D) diretriz, princípio, instrumento, princípio e objetivo. 
 

(E) objetivo, princípio, princípio, diretriz e diretriz. 
 

 
30. No que diz respeito ao reconhecimento igual perante a lei, a Lei n

o
 13.146/2015 estabelece que 

 
(A) a pessoa com deficiência sempre será submetida à curatela. 
 

(B) a curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva ordinária. 
 

(C) a curatela é proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso e persiste obrigatoriamente até que sejam 
completados os 21 anos de idade. 

 

(D) é facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada. 
 

(E) a curatela não afeta os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31. Se no ano de 2015 um Tribunal de Justiça com 1.235 funcionários teve como incidência de depressão 1,62% e a prevalência de 

2,35%, então o número de casos novos e casos antigos, no ano em questão, foi, respectivamente: 
 

(A) 29 e 20. 

(B) 20 e 29. 

(C) 20 e 9. 

(D) 9 e 20. 

(E) 762 e 525. 
 
 
32. No caso de trabalhadores que manipulam máquina de solda e desenvolvam quadros de ceratoconjuntivite, um risco ocupacional 

que pode ter nexo causal com o adoecimento é: 
 

(A) micro-ondas. 

(B) radiação não ionizante ultravioleta. 

(C) vibração de corpo inteiro. 

(D) radiação ionizante. 

(E) eletromagnetismo. 
 
 
33. Para fins de caracterização previdenciária, são considerados exemplos de doença profissional e doença do trabalho, 

respectivamente: 
 

(A) asma brônquica e perda auditiva induzida por ruído. 

(B) intoxicação por chumbo e silicose. 

(C) síndrome de De Quervain e intoxicação por chumbo. 

(D) transtorno depressivo e asma brônquica. 

(E) silicose e perda auditiva induzida por ruído. 
 
 
34. No caso da equipe de segurança do trabalho precisar calcular o Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo − IBUTG para 

avaliar a exposição de trabalhadores ao calor, em ambiente externo com carga solar direta, deve-se mensurar os valores de 
temperatura de 

 
(A) bulbo úmido natural, temperatura de globo e temperatura do ar. 

(B) globo, temperatura do ar e velocidade do ar. 

(C) bulbo úmido natural, velocidade do ar e umidade do ar. 

(D) globo, velocidade do ar e umidade do ar. 

(E) bulbo úmido natural, velocidade do ar e temperatura do ar. 
 
 
35. Um trabalhador que opera motosserra há anos e que evolui com palidez, cianose e dormência em articulações meta-

carpofalangeanas, cuja suspeita diagnóstica seja síndrome de Raynaud, tem como provável etiologia causal desse quadro a 
exposição ocupacional 

 
(A) à radiação eletromagnética do equipamento. 

(B) ao hiperbarismo na compressão forçada. 

(C) à vibração localizada de alta frequência. 

(D) aos movimentos repetitivos dos punhos. 

(E) à vibração de corpo inteiro em baixa frequência. 
 
 
36. Ao se estudar a janela de tempo entre o diagnóstico de um câncer de tireoide em um trabalhador do setor de radiodiagnóstico e 

o seu histórico de exposição crônica à radiação ionizante no trabalho, deve-se classificar esse efeito como do tipo 
 

(A) cumulativo. 

(B) determinístico. 

(C) hereditário. 

(D) estocástico. 

(E) incapacitante. 
 
 
37. No trabalho em condições de pressurização superior a 2 atmosfera, tal exposição pode ser a etiologia de quadro otorrino-

laringológico como 
 

(A) disfonia funcional. 

(B) laringite aguda. 

(C) perda auditiva neurossensorial. 

(D) perfuração da membrana timpânica. 

(E) vertigem periférica. 
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38. É classificada como uma doença respiratória ocupacional aguda de trato respiratório baixo: 
 

(A) mesotelioma. 

(B) enfisema pulmonar. 

(C) silicose. 

(D) rinite alérgica. 

(E) asma relacionada ao trabalho. 
 
 
39. Um ergonomista que pretende ajustar as condições de trabalho de uma empresa, ao proceder com a análise ergonômica do 

trabalho e encontrar fatores como mobiliário inadequado, longas jornadas de trabalho e demanda por memória imediata, clas-
sificará tais aspectos, respectivamente, como ergonomia 

 
(A) física, cognitiva e organizacional. 

(B) física, organizacional e cognitiva. 

(C) organizacional, física e cognitiva. 

(D) organizacional, cognitiva e física. 

(E) cognitiva, organizacional e física. 
 
 
40. A condição psicossocial do trabalho na qual há um aumento de risco para o desenvolvimento de doenças relacionadas ao 

estresse, como infarto do miocárdio e depressão, é 
 

(A) o alto controle sobre as tarefas, a baixa demanda de atividades e o baixo suporte social. 

(B) o baixo controle sobre as tarefas, a alta demanda de atividades e o alto suporte social. 

(C) o alto controle sobre as tarefas, a alta demanda de atividades e o baixo suporte social. 

(D) o baixo controle sobre as tarefas, a alta demanda de atividades e o baixo suporte social. 

(E) o baixo controle sobre as tarefas, a baixa demanda de atividades e o alto suporte social. 
 
 
41. No planejamento de um programa de promoção da saúde e prevenção de doenças entre trabalhadores, são exemplos de ações 

em nível secundário: 
 

(A) vacinação contra a gripe e rastreamento de câncer de mama. 

(B) rastreamento de depressão e monitoramento da pressão arterial. 

(C) ginástica laboral e reabilitação fisioterápica. 

(D) incentivo à alimentação saudável e oferta de descontos em farmácia. 

(E) palestras educativas sobre DST/AIDS e massagem relaxante. 
 
 
42. Uma empresa com 50 empregados está obrigada a preencher seus cargos com trabalhadores reabilitados pelo Instituto 

Nacional de Seguro Social − INSS ou pessoas portadoras de deficiência habilitadas pela legislação previdenciária, na seguinte 
proporção: 

 
(A) 0%. 

(B) 1%. 

(C) 2%. 

(D) 3%. 

(E) 5%. 
 
 
43. De acordo com o Código de Ética Médica, é correto afirmar: 
 

(A) O médico pode deixar de esclarecer ao trabalhador sobre as condições de trabalho que ponham em risco sua saúde caso 
ainda não tenha certeza da presença do risco iminente. 

 
(B) Em situações de acidente de trabalho fatal o médico poderá revelar fatos que tenha conhecimento sobre a história clínica 

do paciente. 
 
(C) O médico não deve informar ao seu paciente um diagnóstico clínico compatível com doença relacionada ao trabalho. 
 
(D) É possível delegar a profissional não-médico atribuições exclusivas da profissão médica, como a realização da audiometria 

tonal. 
 
(E) É direito do médico se recusar a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei e requeridos pelo empregador, sejam 

contrários à sua consciência. 
 
 
44. De acordo com a Portaria n

o
 204, de 17 de fevereiro de 2016, que define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de 

doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, são 
agravos de notificação compulsória semanal: 

 
(A) transtorno de estresse pós-traumático no trabalho. 

(B) perda auditiva induzida por ruído ocupacional. 

(C) acidente de trabalho com exposição a material biológico. 

(D) distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. 

(E) câncer relacionado ao trabalho. 
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45. Um trabalhador que tenha sofrido acidente de trabalho com trauma de perna esquerda necessitando de tratamento cirúrgico 
reparador pode fazer jus, durante o período de recuperação, ao benefício previdenciário: 

 
(A) de prestação continuada. 

(B) auxílio-acidente. 

(C) aposentadoria por invalidez. 

(D) auxílio-doença acidentário. 

(E) seguro desemprego. 
 
 
46. Os parâmetros para definição do controle biológico da exposição ocupacional a agentes químicos estão contidos na Norma 

Regulamentadora 
 

(A) 9 – Programas de Prevenção de Riscos Ambientais. 

(B) 7 – Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional. 

(C) 4 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. 

(D) 15 – Atividades e Operações Insalubres. 

(E) 20 – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis. 
 
 
47. Conforme a Norma Regulamentadora 6, são considerados Equipamentos de Proteção Individual − EPI para a cabeça e tronco, 

res-pectivamente, 
 

(A) balaclava e colete à prova de balas. 

(B) máscara de solda e vestimenta contra riscos radioativos. 

(C) capuz e protetor facial. 

(D) respirador de fuga e máscara de solda. 

(E) capacete e perneira. 
 
 
48. Sobre as atividades e operações perigosas, descritas na Norma Regulamentadora 16, é correto afirmar: 
 

(A) São consideradas atividades perigosas a utilização de motocicleta ou motoneta no percurso da residência para o local de 
trabalho ou deste para aquela. 

 
(B) É devido o pagamento do adicional nas atividades ou operações no sistema elétrico de consumo em instalações ou equi-

pamentos elétricos desenergizados e liberados para o trabalho, sem possibilidade de energização acidental. 
 
(C) As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos 

ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas. 
 
(D) São consideradas perigosas as atividades desenvolvidas em áreas que utilizam equipamentos móveis de Raios X para 

diagnóstico médico. 
 
(E) O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 20% in-

cidente sobre o salário. 
 
 
49. Um hospital de médio porte que deverá estruturar sua Comissão Interna de Prevenção de Acidentes − CIPA com a indicação de 

10 membros permanentes e 8 membros suplentes, deverá completar o quadro de participantes conforme a proporção de repre-
sentantes do empregador e representantes dos empregados, respectivamente, 

 
(A) 50% e 50%. 

(B) 60% e 40%. 

(C) 70% e 30%. 

(D) 30% e 70%. 

(E) 40% e 60%. 
 
 
50. O engenheiro de segurança do trabalho de uma empresa metalúrgica deverá prever no planejamento do seu Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais − PPRA a avaliação qualiquantitativa dos agentes de riscos 
 

(A) ergonômicos, químicos e físicos. 

(B) físicos, químicos e acidentes. 

(C) químicos, biológicos e acidentes. 

(D) químicos, acidentes e ergonômicos. 

(E) físicos, químicos e biológicos. 
 
 
51. Em 29 de novembro de 2016 tivemos o acidente de avião com a equipe de jogadores de futebol do time da Chapecoense. Neste 

acidente tivemos mais de 70 óbitos. Dentre os óbitos tivemos pessoas de nacionalidade brasileira, trabalhadores formais, como 
os atletas, comissários de bordo e jornalistas. Para cada um deles, considera-se, respectivamente, 

 
(A) acidente não relacionado ao trabalho, acidente de trabalho fatal, acidente de trabalho fatal. 

(B) acidente não relacionado ao trabalho, acidente de trabalho fatal, acidente não relacionado ao trabalho. 

(C) acidente de trabalho fatal. 

(D) acidente de trabalho fatal, acidente de trabalho fatal, acidente não relacionado ao trabalho. 

(E) acidente não relacionado ao trabalho. 
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52. Algumas doenças e agravos relacionados ao trabalho devem ser notificados pelo Sistema de Informação de Agravos de Noti-
ficação − SINAN, constam desta lista: câncer relacionado ao trabalho, dermatoses ocupacionais, Lesões por Esforços Repetiti-
vos/Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho − LER/DORT, Perda Auditiva Induzida por Ruído − PAIR relacionada 
ao trabalho, pneumoconioses relacionadas ao trabalho e transtornos mentais relacionados ao trabalho. Esta notificação abrange 

 
(A) somente trabalhadores regidos pela CLT. 

(B) todos trabalhadores independente de seu vínculo empregatício. 

(C) apenas servidores públicos municipais e estaduais. 

(D) trabalhadores segurados pelo INSS que sejam empregados ou contribuintes individuais. 

(E) somente para empregados domésticos. 
 
 
53. Trabalhador, sexo masculino, 45 anos, hígido, necessita realizar viagem internacional a trabalho, para atender a exigências 

sanitárias deverá estar imunizado contra febre amarela. Ao passar com médico do trabalho é verificado que o mesmo tem 
carteirinha de vacinação e já teve duas doses da vacina contra a febre amarela, com intervalo de dez anos entre estas doses, 
sendo a última dose há 15 anos. O médico do trabalho, neste caso, deve orientar sobre a imunização da febre amarela: 

 
(A) realizar o reforço da vacina, pelo menos cinco dias antes da viagem. 

(B) realizar o reforço da vacina, pelo menos dez dias antes da viagem. 

(C) não é necessário realizar, pois o mesmo já tem duas doses da vacina. 

(D) realizar o reforço da vacina no dia da viagem no próprio aeroporto. 

(E) realizar o reforço da vacina, pois o mesmo foi imunizado há mais de 10 anos. 
 
 
54. O suporte básico de vida caracteriza-se por atendimento 
 

(A) hospitalar com procedimentos invasivos de suporte ventilatório e circulatório. 

(B) pré-hospitalar com procedimentos como acesso venoso e administração de medicamentos. 

(C) hospitalar com intubação orotraqueal e suporte ventilatório. 

(D) pré-hospitalar sem realizar manobras invasivas. 

(E) pré-hospitalar com intubação orotraqueal e suporte ventilatório. 
 
 
55. O Diagrama de Ishikawa ou Espinha de Peixe é 
 

(A) uma técnica para análise de acidentes de trabalho. 

(B) uma ferramenta para análise ergonômica do posto de trabalho. 

(C) um indicador de resultado de atividades da segurança do trabalho. 

(D) um método para elaboração do mapa de risco.  

(E) um indicador de processo de atividades da segurança do trabalho. 
 
 
56. A preocupação com a Qualidade do Ar Interior surgiu após a descoberta de que a diminuição das taxas de troca de ar nesses 

ambientes era a grande responsável pelo aumento da concentração de poluentes biológicos e não biológicos no ar interno. De 
modo geral, as principais doenças associadas a poluentes biológicos são relacionados ao agente 

 
(A) Toxoplasma gondii. 

(B) Mycobacterium tuberculosis. 

(C) Bordetella pertussis. 

(D) Paramyxovirus. 

(E) Legionella. 
 
 
57. Trabalhador de empresa que fabrica acumuladores elétricos há 5 anos, apresenta fraqueza, dores abdominais, irritabilidade e ao 

exame físico apresenta linha de burton. O mesmo apresenta quadro clínico relacionado à intoxicação por 
 
(A) cádmio. 

(B) manganês. 

(C) mercúrio. 

(D) chumbo inorgânico. 

(E) cromo hexavalente. 
 
 
58. Oficial de Manutenção utiliza solvente tolueno para pinturas. É realizado o marcador biológico ácido hipúrico urinário. Se o 

marcador vier acima do índice biológico máximo permitido, isto indicará que 
 

(A) o trabalhador está intoxicado pelo tolueno e deve se afastar do trabalho para tratamento de saúde. 

(B) o trabalhador está exposto excessivamente ao tolueno e medidas para o controle de exposição devem ser tomadas. 

(C) deve ser realizada a avaliação ambiental antes de qualquer conclusão em relação ao trabalhador. 

(D) deve ser repetido o exame em três ocasiões e a média aritmética definirá o resultado final sobre a exposição. 

(E) deve ser repetido após 30 dias do afastamento da exposição para confirmação dignóstica. 
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59. Atualmente com o surto da dengue, chikungunya e zika, muitas cidades utilizam substâncias contra o mosquito Aedes, como 
organofosforados, no entanto este pode ocasionar danos a saúde do trabalhador que o aplica, para isto o Médico do Trabalho 
deve monitorar este trabalhador com o indicador  

 
(A) ácido mandélico. 

(B) triclorocompostos totais. 

(C) ácido tricloroacético. 

(D) acetil colinesterase eritrocitária. 

(E) pentaclorofenol. 
 
 
60. Pedreiro que realiza atividade de levantar parede, tem contato direto com cimento. Iniciou lesões em mãos com ressecamento 

da pele, descamação, eritema, fissuras, sangramento. Foi ao dermatologista que realizou teste de contato negativo para todas 
as substâncias. Neste caso, a hipótese diagnóstica é 

 
(A) desidrose. 

(B) dermatite de contato alérgica. 

(C) dermatite de contato irritante. 

(D) tinea manuum. 

(E) psoríase. 
 
 
61. Trabalhador comparece ao exame médico periódico, é portador de hipertensão arterial crônica, o médico do trabalho reconhece 

o quadro como uma urgência hipertensiva. Neste caso, o trabalhador apresentava elevação acentuada da Pressão Arterial − PA 
 

(A) Diastólica ≥ 120 mmHg, sem Lesão Órgão Alvo aguda e progressiva. 

(B) Sistólica ≥ 180 mmHg, sintomático. 

(C) Diastólica ≥ 120 mmHg, com Lesão Órgão Alvo aguda e progressiva. 

(D) Sistólica ≥ 170 mmHg e Diastólica ≥ 110 mmHg, mesmo assintomático. 

(E) Sistólica ≥ 140 mmHg e Diastólica ≥ 90 mmHg, sintomático. 
 
 
62. Um Auxiliar Administrativo, 46 anos de idade, com ausência de exposição a risco ocupacional específico, fez seu último exame 

médico periódico há 100 dias. Nesta data, ele foi desligado da empresa em que trabalha, do ramo de atividade de Atendimento 
Hospitalar, com grau de risco 3. Neste caso, 

 
(A) o Atestado de Saúde Ocupacional do exame médico periódico pode ser usada na homologação, pois foi feito há menos de 

180 dias. 
 
(B) o Atestado de Saúde Ocupacional do exame médico periódico pode ser usada na homologação, pois foi feito há menos de 

135 dias. 
 
(C) independente da data da realização do exame médico periódico é obrigatória a realização do exame médico demissional. 
 
(D) necessita realizar o exame médico demissional, pois não está na faixa etária entre 18 e 45 anos que poderia isentar de 

realizar o demissional. 
 
(E) necessita realizar o exame médico demissional, pois o exame médico periódico foi feito há mais de 90 dias. 

 
 
63. Considerando a relação de gênero e trabalho no Brasil, é correto afirmar: 
 

(A) O trabalho doméstico permanece uma atribuição majoritariamente feminina, configurando dupla jornada de trabalho. 
 
(B) A participação masculina no trabalho doméstico já é expressiva, diminuindo as repercussões da dupla jornada de trabalho 

feminino. 
 
(C) De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística − IBGE em 2011, a média de salário do brasileiro por sexo 

já é igualitária entre homens e mulheres. 
 
(D) O trabalho dos homens e mulheres já tem características semelhantes, sendo assim as repercussões do trabalho sobre a 

vida e saúde igualitárias. 
 
(E) Houve crescimento da participação da mulher como referência da família, tornando-se igualitário o rendimento da mulher 

como pessoa de referência e seu cônjuge. 
 
 
64. Pelo Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, para avaliação de incapacidade é necessário avaliar os 

seguintes parâmetros: 
 

(A) tempo de afastamento e abrangência da tarefa desempenhada. 

(B) grau, duração e abrangência da tarefa desempenhada. 

(C) grau e tempo de afastamento. 

(D) gravidade, frequência e custo. 

(E) gravidade, frequência e abrangência da tarefa desempenhada. 
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65. Na Norma Regulamentadora 24, sobre Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho, em relação às instalações 
sanitárias: 

 
(A) cada banheiro deve ter pelo menos 1 chuveiro. 

(B) se houver menos que 20 trabalhadores não necessita ser separada por sexo. 

(C) deve haver 1 banheiro para cada 50 trabalhadores. 

(D) devem ser separadas por sexo. 

(E) cada banheiro deve ter pelo menos 5 pias. 
 
 
66. Existem três situações para classificar atividades ou operações como insalubres, considere: 
 
 I. Acima dos Limites de Tolerância − LT previstos. 

 II. Em determinadas atividades mencionadas na NR 15. 

 III. Comprovadas através de laudo de inspeção do local de trabalho. 
 
 É caracterizado como insalubre, se estiver acima dos limites de tolerância previsto: 
 

(A) a radiação não ionizante. 

(B) os agentes biológicos. 

(C) o frio. 

(D) a umidade. 

(E) o ruído de impacto. 
 
 
67. Pela Norma Regulamentadora − NR 4, deverá ser constituído um Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho − SESMT comum: 
 

(A) quando a empresa contratante e as outras por ela contratadas não se enquadrarem no Quadro II da NR 4, mas que pelo 
número total de empregados de ambos, no estabelecimento, atingirem os limites dispostos no referido quadro. 

 
(B) para atender a um conjunto de estabelecimentos pertencentes a empresa, desde que a distância a ser percorrida entre 

aquele em que se situa o serviço e cada um dos demais não ultrapasse a 5 mil metros, dimensionando-o em função do 
total de empregados e do risco. 

 
(C) havendo, na mesma empresa, apenas estabelecimentos que, isoladamente, não se enquadrem no Quadro II da NR 4, 

mas quando o total de empregados dos estabelecimentos no estado, território ou Distrito Federal alcance os limites pre-
vistos no Quadro II. 

 
(D) havendo, na empresa, estabelecimentos que se enquadrem no Quadro II da NR 4, e outros que não se enquadrem. 
 
(E) os canteiros de obras e as frentes de trabalho com menos de 1 (um) mil empregados e situados no mesmo estado, ter-

ritório ou Distrito Federal. 
 
 
68. Na construção civil onde existam trabalhadores expostos a condições hiperbáricas, de acordo com o Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional, o médico do trabalho deve indicar para monitorização da exposição ocupacional no admissional 
e anualmente RX 

 
(A) de tórax e espirometria. 

(B) coxofemorais e espirometria. 

(C) coxofemorais e escápulo-umerais. 

(D) coxofemorais e RX de tórax. 

(E) coxofemorais, RX de tórax e espirometria. 
 
 
69. Deve ser assegurado o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança exclusivamente 
 

(A) nos prontos-socorros e laboratórios de coleta de exames. 

(B) nas Unidades de Terapia Intensiva − UTI. 

(C) nos laboratórios de coleta de exames. 

(D) nos prontos-socorros. 

(E) nos serviços de saúde que realizam procedimentos com estes materiais. 
 
 
70. Pelo Regulamento Técnico para gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, o descarte de resíduos provenientes de 

vacinação com microrganismos vivos ou atenuados, com conteúdo vazio ou com resto de produto, agulhas e seringas, se não 
houver descaracterização física das estruturas, devem ser acondicionados em saco 

 
(A) vermelho. 

(B) branco leitoso. 

(C) azul. 

(D) amarelo. 

(E) cinza. 

Caderno de Prova ’L12’, Tipo 001


