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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Português 

 
Atenção: Para responder às questões de números 01 a 10, considere um trecho do romance Quincas Borba, de Machado de Assis. 
 
 

Rubião fitava a enseada, – eram oito horas da manhã. Quem o visse, com os polegares metidos no cordão do chambre, à 
janela de uma grande casa de Botafogo, cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta; mas, em verdade, vos digo que 
pensava em outra coisa. Cotejava o passado com o presente. Que era, há um ano? Professor. Que é agora? Capitalista. Olha para si, 
para as chinelas (umas chinelas de Túnis, que lhe deu recente amigo, Cristiano Palha), para a casa, para o jardim, para a enseada, 
para os morros e para o céu; e tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade. 

– Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas, pensa ele. Se mana Piedade tem casado com Quincas Borba, apenas me 
daria uma esperança colateral. Não casou; ambos morreram, e aqui está tudo comigo; de modo que o que parecia uma desgraça... 

Que abismo que há entre o espírito e o coração! O espírito do ex-professor, vexado daquele pensamento, arrepiou caminho, 
buscou outro assunto, uma canoa que ia passando; o coração, porém, deixou-se estar a bater de alegria. Que lhe importa a canoa 
nem o canoeiro, que os olhos de Rubião acompanham, arregalados? Ele, coração, vai dizendo que, uma vez que a mana Piedade 
tinha de morrer, foi bom que não casasse; podia vir um filho ou uma filha... – Bonita canoa! – Antes assim! – Como obedece bem aos 
remos do homem! – O certo é que eles estão no Céu! 

Um criado trouxe o café. Rubião pegou na xícara e, enquanto lhe deitava açúcar, ia disfarçadamente mirando a bandeja, que 
era de prata lavrada. Prata, ouro, eram os metais que amava de coração; não gostava de bronze, mas o amigo Palha disse-lhe que 
era matéria de preço, e assim se explica este par de figuras que aqui está na sala, um Mefistófeles e um Fausto. Tivesse, porém, de 
escolher, escolheria a bandeja, – primor de argentaria, execução fina e acabada. 

 
(Machado de Assis. Quincas Borba. São Paulo: Companhia das Letras, 2012) 

  
1. A reflexão de Rubião no 2o parágrafo permite caracterizá-lo como 
 

(A) calculista. 
(B) altruísta. 
(C) melancólico. 
(D) indolente. 
(E) nostálgico. 

 
 
2. Depreende-se do 3o parágrafo que 
 

(A) o “coração” de Rubião busca ocultar o sentimento de alegria pela morte da irmã e do amigo Quincas Borba. 
 
(B) o “espírito” (ou seja, a razão) de Rubião busca consolar seu “coração” pela morte da irmã e do amigo Quincas Borba. 
 
(C) o “espírito” (ou seja, a razão) de Rubião busca se afastar do sentimento de alegria pela morte da irmã e do amigo Quincas 

Borba. 
 
(D) o “coração” de Rubião mostra-se constrangido pelo sentimento de alegria experimentado por seu “espírito” (ou seja, por sua 

razão). 
 
(E) o “espírito” (ou seja, a razão) de Rubião mostra-se orgulhoso por cercear o sentimento de alegria experimentado por seu 

“coração”. 
  
3. Considere os seguintes trechos do texto. 
 
 I. Quem o visse, com os polegares metidos no cordão do chambre, à janela de uma grande casa de Botafogo, cuidaria que 

ele admirava aquele pedaço de água quieta; mas, em verdade, vos digo que pensava em outra coisa. (1o parágrafo) 
 
 II. Olha para si, para as chinelas (umas chinelas de Túnis, que lhe deu recente amigo, Cristiano Palha), para a casa, para o 

jardim, para a enseada, para os morros e para o céu; e tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação 
de propriedade. (1o parágrafo) 

 
 III. − Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas, pensa ele. Se mana Piedade tem casado com Quincas Borba, 

apenas me daria uma esperança colateral. (2o parágrafo) 
 
O narrador dirige-se explicitamente a seu leitor APENAS em 
 
(A) II. 
(B) I. 
(C) III. 
(D) I e II. 
(E) I e III. 

  
4. Verifica-se a ocorrência de discurso indireto livre no seguinte trecho: 
 

(A) – Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas, pensa ele. (2o parágrafo) 
(B) Rubião fitava a enseada, – eram oito horas da manhã. (1o parágrafo) 
(C) Cotejava o passado com o presente. Que era, há um ano? Professor. Que é agora? Capitalista. (1o parágrafo) 
(D) Se mana Piedade tem casado com Quincas Borba, apenas me daria uma esperança colateral. (2o parágrafo) 
(E) – Bonita canoa! – Antes assim! – Como obedece bem aos remos do homem! – O certo é que eles estão no Céu! (3o parágrafo) 
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5. O espírito do ex-professor, vexado daquele pensamento, arrepiou caminho, buscou outro assunto (3o parágrafo) 
 

Sem que haja prejuízo para o sentido do texto, as expressões sublinhadas podem ser substituídas, respectivamente, por: 
 

(A) orgulhoso e discordou da direção 
 
(B) constrangido e mudou de rumo 
 
(C) desconfiado e tomou uma decisão 
 
(D) horrorizado e tomou um susto 
 
(E) desanimado e desconfiou da direção 

 
 
6. Considere os seguintes trechos do texto. 
 
 I. Quem o visse, com os polegares metidos no cordão do chambre (1o parágrafo). 

 
 II. tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade (1o parágrafo). 

 
 III. não gostava de bronze, mas o amigo Palha disse-lhe que era matéria de preço (4o parágrafo). 
 

Retoma um termo mencionado anteriormente no texto a palavra sublinhada APENAS em 
 

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

 
 
7. A antítese é uma figura pela qual se opõem, numa mesma frase, duas palavras ou dois pensamentos de sentido contrário, a 

exemplo do que se verifica em: 
 

(A) – Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas, pensa ele. (2o parágrafo)  
 
(B) Rubião fitava a enseada, – eram oito horas da manhã. (1o parágrafo) 
 
(C) Que lhe importa a canoa nem o canoeiro, que os olhos de Rubião acompanham, arregalados? (3o parágrafo) 
 
(D) – Como obedece bem aos remos do homem! (3o parágrafo) 
 
(E) Rubião pegou na xícara e, enquanto lhe deitava açúcar, ia disfarçadamente mirando a bandeja, que era de prata lavrada. 

(4o parágrafo) 
 
 
8. Tivesse, porém, de escolher, escolheria a bandeja (4o parágrafo) 
 

Em relação à oração que a sucede, a oração sublinhada expressa ideia de 
 

(A) comparação. 
 
(B) concessão. 
 
(C) causa. 
 
(D) condição. 
 
(E) consequência. 

 
 
9. Um criado trouxe o café. Rubião pegou na xícara e, enquanto lhe deitava açúcar, ia disfarçadamente mirando a bandeja, que era 

de prata lavrada. (4o parágrafo) 
 

Os termos sublinhados referem-se, respectivamente, a 
 

(A) “Rubião” e “prata lavrada”. 
 
(B) “Rubião” e “bandeja”. 
 
(C) “xícara” e “prata lavrada”. 
 
(D) “xícara” e “bandeja”. 
 
(E) “açúcar” e “bandeja”. 

 
 
10. Quem o visse, [...], cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta (1o parágrafo) 
 

Os sujeitos dos verbos sublinhados são, respectivamente, 
 

(A) “Quem” e “Quem o visse”. 
 
(B) “Rubião” e “Quem o visse”. 
 
(C) “Quem” e “Rubião”. 
 
(D) “Rubião” e “eu” (o narrador). 
 
(E) “Quem” e “eu” (o narrador). 
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Atenção: Para responder às questões de números 11 a 15, considere o texto de Mario Quintana. 
 
 

Velha história 
 
 

Era uma vez um homem que estava pescando, Maria. Até que apanhou um peixinho! Mas o peixinho era tão pequenininho e 

inocente, e tinha um azulado tão indescritível nas escamas, que o homem ficou com pena. E retirou cuidadosamente o anzol e pin-

celou com iodo a garganta do coitadinho. Depois guardou-o no bolso traseiro das calças, para que o animalzinho sarasse no quente. 

E desde então ficaram inseparáveis. Aonde o homem ia, o peixinho o acompanhava a trote, que nem um cachorrinho. Pelas calçadas. 

Pelos elevadores. Pelo café. Como era tocante vê-los no "17"! – o homem, grave, de preto, com uma das mãos segurando a xícara de 

fumegante moca, com a outra lendo o jornal, com a outra fumando, com a outra cuidando do peixinho, enquanto este, silencioso e le-

vemente melancólico, tomava laranjada por um canudinho especial... 

Ora, um dia o homem e o peixinho passeavam à margem do rio onde o segundo dos dois fora pescado. E eis que os olhos do 

primeiro se encheram de lágrimas. E disse o homem ao peixinho: 

“Não, não me assiste o direito de te guardar comigo. Por que roubar-te por mais tempo ao carinho do teu pai, da tua mãe, dos 

teus irmãozinhos, da tua tia solteira? Não, não e não! Volta para o seio da tua família. E viva eu cá na terra sempre triste!...” 

Dito isso, verteu copioso pranto e, desviando o rosto, atirou o peixinho n’água. E a água fez redemoinho, que foi depois sere-

nando, serenando até que o peixinho morreu afogado... 
(Mario Quintana. Eu passarinho. São Paulo: Ática, 2014) 

 
11. Tendo em vista a tipologia textual, “Velha história” constitui um texto, sobretudo, 
 

(A) informativo. 
 
(B) narrativo. 
 
(C) dissertativo. 
 
(D) injuntivo. 
 
(E) expositivo. 

 
 
12. “Não, não me assiste o direito de te guardar comigo. Por que roubar-te por mais tempo ao carinho do teu pai, da tua mãe, dos 

teus irmãozinhos, da tua tia solteira? Não, não e não! Volta para o seio da tua família. E viva eu cá na terra sempre triste!...” 
(3o parágrafo) 

 
Ao se transpor o trecho acima para o discurso indireto, os termos sublinhados assumem as seguintes formas: 

 
(A) assistira e voltara. 
 
(B) assistiria e voltasse. 
 
(C) assistia e voltava. 
 
(D) assistiria e voltaria. 
 
(E) assistia e voltasse. 

 
 
13. Aonde o homem ia, o peixinho o acompanhava a trote, que nem um cachorrinho. (1o parágrafo) 
 

Considerando o contexto, os termos sublinhados constituem, respectivamente, 
 

(A) um pronome, um artigo, um artigo e uma preposição. 
 
(B) uma preposição, um pronome, um pronome e um artigo.  
 
(C) um pronome, um pronome, um pronome e um artigo. 
 
(D) um artigo, um artigo, um artigo e uma preposição. 
 
(E) um artigo, um artigo, um pronome e uma preposição. 

 
 
14. Verifica-se o emprego de vírgula para separar um vocativo em: 
 

(A) Era uma vez um homem que estava pescando, Maria. (1o parágrafo)  
(B) Não, não me assiste o direito de te guardar comigo. (3o parágrafo)  
(C) Aonde o homem ia, o peixinho o acompanhava a trote, que nem um cachorrinho. (1o parágrafo)  
(D) Ora, um dia o homem e o peixinho passeavam à margem do rio onde o segundo dos dois fora pescado. (2o parágrafo)  
(E) Dito isso, verteu copioso pranto e, desviando o rosto, atirou o peixinho n’água. (4o parágrafo) 

 
 
15. Verifica-se o emprego de voz passiva no seguinte trecho: 
 

(A) Depois guardou-o no bolso traseiro das calças, para que o animalzinho sarasse no quente. (1o parágrafo)  
(B) Ora, um dia o homem e o peixinho passeavam à margem do rio onde o segundo dos dois fora pescado. (2o parágrafo)  
(C) E eis que os olhos do primeiro se encheram de lágrimas. (2o parágrafo)  
(D) E viva eu cá na terra sempre triste!... (3o parágrafo)  
(E) Por que roubar-te por mais tempo ao carinho do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãozinhos, da tua tia solteira? (3o parágrafo) 
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Raciocínio Lógico-Matemático 

 
16. Os apartamentos de um moderno edifício são numerados com três algarismos da seguinte maneira: o primeiro algarismo indica 

o andar e os dois seguintes o número do apartamento. Por exemplo, o apartamento numerado com 201 é o apartamento 01 do 
segundo andar. O edifício tem 6 andares com 15 apartamentos por andar. Os andares são numerados de 1 a 6, e, em cada an-
dar, os apartamentos são numerados de 01 a 15. A quantidade de algarismos 2 necessária para numerar todos os apartamentos 
da forma descrita acima é: 

 
(A) 15 
 
(B) 12 
 
(C) 27 
 
(D) 21 
 
(E) 20 

 
 
17. Oito cartões, numerados de 1 a 8, sem repetições, são distribuídos em duas caixas, A e B, de modo que a soma dos números 

dos cartões da caixa A seja igual à soma dos números dos cartões da caixa B. Se na caixa A há três cartões, então, certamente, 
 

(A) o cartão com número 8 está na caixa A. 
 
(B) o cartão com número 7 está na caixa A. 
 
(C) o cartão com número 3 está na caixa B. 
 
(D) os cartões com números 1 e 2 estão na caixa B. 
 
(E) o cartão com número 4 está na caixa B. 

 
 
18. Sabendo-se que  representa um número e que  + 15 =  +  + ( /2), o número representado por  é 
 

(A) 10 
 
(B) 14 
 
(C) 8 
 
(D) 12 
 
(E) 6 

 
 
19. Cento e oitenta bombons, sendo noventa e seis de chocolate meio amargo e oitenta e quatro de chocolate ao leite, devem ser 

colocados em caixas. As caixas devem ter o mesmo número de bombons, e cada caixa deve ter apenas bombons de um mesmo 
sabor. O menor número de caixas a serem compradas é: 

 
(A) 10 
 
(B) 9 
 
(C) 12 
 
(D) 18 
 
(E) 15 

 
 
20. Geraldo perguntou aos seus três filhos, Antonio, Bruno e Carlos, quantas cabeças de gado ele possuía. Antonio disse 2022, Bru-

no disse 2027 e Carlos disse 2010. Geraldo respondeu que eles erraram por 12, 7 e 5 cabeças, não necessariamente nessa 
ordem. O número de cabeças de gado que Geraldo possui é: 

 
(A) 2012 
 
(B) 2015 
 
(C) 2017 
 
(D) 2020 
 
(E) 2010  
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Legislação 

 
21. Considere as seguintes definições: 
 
 I. Retorno à atividade de servidor aposentado.  
 II. Reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando 

invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.  
 III. Retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. 
 
 Nos termos da Lei no 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e 

das fundações públicas federais, as definições I, II e III correspondem correta e respectivamente a: 
 

(A) aproveitamento, reintegração e readaptação.  
(B) reversão, aproveitamento e recondução.  
(C) reversão, reintegração e recondução.  
(D) recondução, aproveitamento e readaptação.  
(E) aproveitamento, recondução e reintegração. 

 
 
22. Considere os seguintes itens: 
 
 I. Reintegração.  
 II Recondução.  
 III. Reversão. 
 
 IV. Promoção.  
 V. Readaptação. 
 
 De acordo com a Lei no 8.112/1990, a vacância do cargo público ocorre APENAS nos casos indicados em: 
 

(A) I, II, III e V.  
(B) I, II e III. 
 
(C) III, IV e V.  
(D) IV e V.  
(E) I, II e IV. 

 
 
23. Consoante a Lei no 8.112/1990, no que concerne ao processo disciplinar: 
 

(A) O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de três servidores estáveis ou comissionados designados 
pela autoridade competente. 

 
(B) Na fase do inquérito, o presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados de nenhum interesse para o escla-

recimento dos fatos. 
 
(C) As reuniões e as audiências da comissão condutora do processo disciplinar terão caráter público. 
 
(D) O prazo para a conclusão do processo disciplinar, improrrogável, não excederá sessenta dias.  
 
(E) O julgamento fora do prazo legal implica nulidade do processo. 

 
 
24. Nos termos do Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região, a eleição para os cargos de Direção do Tri-

bunal far-se-á mediante escrutínio 
 

(A) secreto, em sessão ordinária do Tribunal Pleno, tomando posse os eleitos perante seus pares em sessão plenária reunida, 
extraordinariamente. 

 
(B) aberto, em sessão extraordinária do Órgão Especial, tomando posse os eleitos perante seus pares em sessão plenária 

reunida, extraordinariamente. 
 
(C) secreto, em sessão extraordinária do Tribunal Pleno, tomando posse os eleitos perante seus pares em sessão plenária 

reunida, extraordinariamente. 
 
(D) aberto, em sessão ordinária do Tribunal Pleno, tomando posse os eleitos perante seus pares em sessão plenária reunida, 

ordinariamente. 
 
(E) secreto, em sessão ordinária do Órgão Especial, tomando posse os eleitos perante seus pares em sessão plenária reu-

nida, ordinariamente. 
 
 
25. Consoante os termos do Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região, fixar os horários de funcionamento 

dos serviços e das unidades judiciárias da região e eleger os magistrados que integrarão as Comissões Temporárias compete, 
respectivamente, 

 
(A) ao Órgão Especial e às Seções Especializadas.  
(B) ao Tribunal Pleno e às Seções Especializadas.  
(C) ao Tribunal Pleno e ao Órgão Especial.  
(D) ao Tribunal Pleno e ao Tribunal Pleno.  
(E) ao Órgão Especial e ao Órgão Especial. 
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26. Conforme dispõe o Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região, no que concerne às Turmas, é correto 
afirmar que 

 
(A) de suas decisões não há previsão legal para recurso ao Órgão Especial. 
 
(B) não têm competência para o julgamento de recursos. 
 
(C) compõem-se de até quatro julgadores, dos quais apenas três participarão do julgamento. 
 
(D) o Presidente da Turma profere voto apenas para desempate. 
 
(E) o Presidente da Turma afastado temporariamente é substituído por um Presidente de outra Turma, com acúmulo de fun-

ções. 
 
 
27. Segundo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei no 13.709/2018, o dado pessoal sobre origem racial ou étni-

ca, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado refe-
rente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural, é denominado dado pes-
soal 

 
(A) social. 
 
(B) sensível. 
 
(C) intangível. 
 
(D) não qualificável. 
 
(E) não classificável. 

 
 
28. Nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei no 13.709/2018, no que concerne ao tratamento de dados 

pessoais de crianças e de adolescentes, 
 

(A) o consentimento pode ser genérico ou específico. 
 
(B) o consentimento deve ser dado por ambos os pais ou responsável legal. 
 
(C) os dados podem ser coletados sem o consentimento, se para contatar os pais ou responsável legal, podendo ser utilizados 

a essa finalidade. 
 
(D) os dados podem ser coletados sem consentimento, desde que para contatar os pais ou responsável legal, não podendo fi-

car armazenados. 
 
(E) os dados podem ser coletados, se para sua proteção, e podem ser repassados a terceiros, ambos sem consentimento. 

 
 
29. Conforme estabelece a Lei no 8.429/1992, a pena de perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da 

função pública, suspensão dos direitos políticos até catorze anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo 
patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a catorze anos 
pode ser aplicada no ato que 

 
(A) permite ou facilita a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. 
 
(B) ordena ou permite a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. 
 
(C) deixa de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a 

ocultar irregularidades. 
 
(D) descumpre as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração 

pública com entidades privadas. 
 
(E) percebe vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o forne-

cimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado. 
 
 
30. Nos termos da Lei no 14.133/2021 (nova Lei de Licitações), no que concerne à participação consorciada nos certames licitató-

rios, 
 

(A) para consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei, não ha-
verá acréscimo sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira. 

 
(B) cada empresa consorciada deve comprovar, isoladamente, os requisitos habilitatórios exigidos no edital. 
 
(C) é vedada a participação de empresas em consórcio na licitação. 
 
(D) o edital de licitação não poderá estabelecer limite máximo para o número de empresas em consórcio. 
 
(E) a substituição de consorciado independe de ser expressamente autorizada pelo órgão ou entidade contratante. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31. Em relação a imunização aplicada em toda a população brasileira contra a Covid-19 a vacina que utiliza tecnologia de RNA men-

sageiro, ou mRNA, sintético que dá as instruções ao organismo para a produção de proteínas encontradas na superfície do novo 
coronavírus estimulando a resposta do sistema imune é: 

 
(A) AstraZeneca.  
(B) CoronaVac.  
(C) Pfizer.  
(D) Janssen.  
(E) Sputnik V. 

 
 
32. Trabalhador com 35 anos, pintor de automóveis há 10 anos, com tinta automotiva à base de poliuretanos, resinas e catalizado-

res, informa que há 7 meses vem apresentando queixas de dispneia, tosse seca e chiado no peito. Refere melhora dos sintomas 
nos finais de semana e afastamentos mais prolongados. Nega antecedentes de pneumopatias. Nega tabagismo. Ultimamente com 
idas frequentes ao Pronto Atendimento para ser medicado. Nesse caso, trata-se de 

 
(A) asma ocupacional e o diagnóstico deverá ser confirmado através de teste alérgico e teste de broncoprovocação específica. 
 
(B) asma agravada pelo trabalho e o diagnóstico deverá ser confirmado através de exames de imagem e testes alérgicos cutâ-

neos. 
 
(C) intoxicação exógena pelos vapores dos solventes presentes na tinta e o diagnóstico deverá ser confirmado através de exa-

mes de monitorização biológica do trabalhador. 
 
(D) doença pulmonar obstrutiva crônica e o diagnóstico deverá ser confirmado através de tomografia computadorizada de tó-

rax e espirometria. 
 
(E) asma ocupacional e o diagnóstico deverá ser confirmado através da história clínico-ocupacional do trabalhador e a curva 

seriada de peak-flow. 
 
 
33. Em relação às doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, é correto afirmar: 
 

(A) A epicondilite medial, também conhecida como epicondilite do jogador de golfe, que acomete a origem dos tendões dos 
músculos flexopronadores no epicôndilo medial é a mais frequente das epicondilites. 

 
(B) A epicondilite lateral, também conhecida como epicondilite de tenista, é uma entesopatia por uso excessivo, que acomete 

a origem dos tendões dos músculos extensores e supinadores do epicôndilo lateral. 
 
(C) A fibromatose da fáscia palmar é uma doença fibroproliferativa que provoca, de forma progressiva, um espessamento no-

dular e contratura da fáscia palmar, e acomete principalmente mulheres no puerpério. 
 
(D) A tenossinovite estenosante do estiloide radial de Quervain é uma condição clínica manifestada por sinais e sintomas pro-

vocados pela compressão do nervo mediano quando passa por um canal estreito ao nível do punho. 
 
(E) A Síndrome do Túnel do Carpo é uma patologia que acomete os tendões do abdutor longo e do extensor curto do polegar, 

em função da constrição da bainha comum. 
 
 
34. A dermatose ocupacional mais comum que ocorre em trabalhadores expostos ao cimento, como pedreiros e serventes de obra, é a 
 

(A) dermatite de contato irritativa.  
(B) dermatite de contato alérgica.  
(C) hiperceratose.  
(D) miliária.  
(E) elaioconiose. 

 
 
35. Sobre ocupação e doença pulmonar, considere: 
 

Ocupação Doença Pulmonar 

a. Afiador de ferramenta 1. Placas pleurais 

b. Ceramista 2. Siderose 

c. Criador de pássaros 3. Pneumopatia por metal duro 

d. Soldador 4. Pneumonite de hipersensibilidade 

e. Telhadista 5. Silicose 
 
 A correta correlação é: 
 

(A) a-4 − b-3 − c-5 − d-1 − e-2  
(B) a-2 − b-1 − c-3 − d-4 − e-5  
(C) a-5 − b-4 − c-2 − d-3 − e-1  
(D) a-3 − b-5 − c-4 − d-2 − e-1  
(E) a-1 − b-2 − c-3 − d-5 − e-4 
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36. A Previdência Social considera como doença profissional aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho pe-
culiar a determinado ramo de atividade e doença do trabalho a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais 
em que o trabalho é realizado e que com ele se relacione diretamente. Das doenças abaixo, é correto classificar como doença 
profissional e doença do trabalho, respectivamente: 
 
(A) PAIR e silicose. 
(B) LER/Dort e dermatose. 
(C) Saturnismo e Hidrargirismo. 
(D) Asma ocupacional e PAIR. 
(E) Silicose e LER/Dort. 

 
 
37. Trabalhador de indústria de acumuladores elétricos, em esmaltação de cerâmicas e exposto a pigmentos para tintas, com quei-

xas de dor abdominal em cólica, presença de anemia, astenia e insuficiência renal crônica é mais provável quadro de intoxica-
ção por agente químico: 
 
(A) mercúrio. 
(B) chumbo inorgânico. 
(C) manganês. 
(D) cádmio. 
(E) níquel. 

 
 
38. São Indicadores Biológicos de Exposição com Significado Clínico que evidenciam disfunções orgânicas e efeitos adversos à saúde: 

 
(A) cádmio na urina. 
(B) mercúrio urinário. 
(C) ácido metil-hipúrico na urina. 
(D) ácido trans-transmucônico (TTMA) na urina. 
(E) 2,5-hexanodiona na urina. 

 
 
39. De acordo com a NR-17, de Ergonomia, é correto afirmar: 

 
(A) Aplica-se a todas as situações de trabalho, relacionadas às condições das organizações e dos órgãos públicos da Admi-

nistração direta e indireta, bem como dos órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Ministério Público, independentes 
do vínculo empregatício que este trabalhador possua. 

 
(B) Aplica-se a todas situações de trabalho, visando a adaptação do trabalhador as condições de trabalho existentes, a fim de 

prevenir agravos à saúde do trabalhador. 
 
(C) As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mo- 

biliário dos postos de trabalho, ao trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas manuais e às condições de con-
forto no ambiente de trabalho. 

 
(D) Visa a estabelecer as diretrizes e os requisitos que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psi-

cofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente no trabalho. 
 
(E) A organização deve realizar a avaliação ergonômica toda vez que apresentar um caso de agravo à saúde devido às situa-

ções de trabalho que, em decorrência da natureza e conteúdo das atividades requeridas, demandam adaptação às carac-
terísticas psicofisiológicas dos trabalhadores, a fim de subsidiar a implementação das medidas de correção e adequações 
necessárias previstas nesta Norma Regulamentadora. 

 
 
40. O anexo II da NR-17 trata do Trabalho em Teleatendimento/Telemarketing, e dispõe que: 

 
(A) Para prevenir sobrecarga psíquica e muscular estática de pescoço, ombros, dorso e membros superiores, deve haver pau-

sas de descanso e intervalos para repouso e alimentação aos trabalhadores, que devem ser feitas no próprio posto de tra-
balho em um período de 15 minutos contínuos. 

 
(B) Os locais de trabalho devem ser dotados de condições acústicas adequadas à comunicação telefônica, adotando-se me-

didas de prevenção a fim de atender ao nível de ruído previsto na NR-17, que estabelece níveis de ruído de fundo acei-
táveis para efeito de conforto acústico de até 80 dB(A). 

 
(C) Devem ser fornecidos gratuitamente conjuntos de microfone e fone de ouvido (headsets) individuais que permitam ao ope-

rador a alternância do uso das orelhas ao longo da jornada de trabalho e que sejam substituídos sempre que apre-
sentarem defeitos ou desgaste devido ao uso. 

 
(D) O tempo de trabalho em efetiva atividade de teleatendimento/telemarketing é de, no máximo, 6 horas diárias, totalizando 

36 horas semanais, sem intervalo para repouso ou alimentação. 
 
(E) Cabe somente à gestão do setor receber capacitação que proporcione conhecer as formas de adoecimento relacionadas 

às atividades, suas causas, efeitos sobre a saúde e medidas de proteção que ela pode adotar aos seus subordinados. 
 
 
41. Em relação ao trabalho noturno: 

 
(A) Trabalho noturno designa todo trabalho que seja realizado no período compreendido entre as 22h de um dia e as 5h do dia 

seguinte. 
 
(B) Trabalho noturno é aquele realizado entre as 23h de um dia e as 7h do dia seguinte, sendo que a hora de trabalho deve 

ser computada como tendo 60 minutos. 
 
(C) Embora já haja fatores de risco à saúde reconhecidos, o trabalho noturno não aumenta o risco de agravos à saúde e acidentes. 
 
(D) O trabalho noturno fixo é o mais adequado por manter uma rotina estável ao longo dos dias de trabalho, uma vez que esta 

rotina, mesmo que alterada nos dias de folga, causa melhor adaptação. 
 
(E) Quanto maior for o número de noites consecutivas de trabalho, melhor será a adaptação do trabalhador quanto às conse-

quências para sua saúde. 

Caderno de Prova ’A12’, Tipo 001



 

10 TRT4R-An.Jud.-Medicina (Do Trabalho)-A12 

42. De acordo com a Lei no 8.213/1991, Acidente do Trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de 
empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação 
funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Equiparam-se 
também ao acidente de trabalho, para efeitos da referida lei: 

 
(A) As doenças degenerativas e as inerentes ao grupo etário, e que produzam incapacidade laborativa. 
 
(B) Acidentes em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiada por esta dentro de seus planos para 

melhor capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade 
do segurado. 

 
(C) Acidente sofrido no horário de trabalho, porém fora do local de trabalho na resolução de problemas particulares. 
 
(D) Agravamento de lesão, resultante de acidente de outra origem, que se associe ou superponha às suas consequências. 
 
(E) Acidente no percurso do local de trabalho para sua residência, qualquer que seja o meio de locomoção, mesmo que tenha 

interrompido seu percurso para reunião social com os companheiros de trabalho. 
 
 
43. A Síndrome Metabólica é um transtorno representado por um conjunto de fatores de risco cardiovascular em que pessoas que a 

possuem têm risco três vezes maior de sofrer um infarto agudo do miocárdio ou um acidente vascular cerebral. Os ambientes de 
trabalho são espaços importantes para a promoção da saúde e prevenção do desenvolvimento da síndrome metabólica. Os 
5 fatores metabólicos relacionados a essa síndrome são: obesidade abdominal, 

 
(A) níveis baixos de triglicérides, altos níveis de HDL-colesterol, pressão alta e aumento da glicemia.  
(B) níveis elevados de triglicérides, baixos níveis de LDL-colesterol, aumento de ácido úrico e aumento de TSH.  
(C) níveis elevados de ácido úrico, baixos níveis de VLDL-colesterol, pressão alta e aumento da glicemia.  
(D) níveis baixos de triglicérides, altos níveis de LDL-colesterol, pressão alta e aumento da glicemia.  
(E) níveis elevados de triglicérides, baixos níveis de HDL-colesterol, pressão alta e aumento da glicemia. 

 
 
44. Em relação aos benefícios da Previdência Social, 
 

(A) o auxílio por incapacidade temporária previdenciária é um benefício por incapacidade devido ao segurado do INSS que 
comprove, em perícia médica, estar temporariamente incapaz para o trabalho, devendo no período de afastamento ter de-
positado seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e estabilidade pós cessação do benefício por 3 meses. 

 
(B) a doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá 

direito à aposentadoria por invalidez, mesmo que a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento des-
sa doença ou lesão. 

 
(C) o segurado aposentado por invalidez só poderá ser convocado através de medida judicial para avaliação das condições 

que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente. 
 
(D) o auxílio por incapacidade temporária acidentária é um benefício por incapacidade devido ao segurado do INSS que com-

prove, em perícia médica, estar temporariamente incapaz para o trabalho, devendo no período de afastamento a empresa 
depositar seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e estabilidade pós cessação do benefício por 12 meses. 

 
(E) o auxílio-acidente é um benefício de natureza indenizatória pago ao segurado do INSS quando, em decorrência de aci-

dente, apresentar sequela permanente que reduza sua capacidade para o trabalho, estando impedido de continuar traba-
lhando depois de sua concessão. 

 
 
45. Tendo como base o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, 
 

(A) na relação pericial o paciente está sob os cuidados do perito e este deve esperar do perito oficial em saúde um envolvi-
mento de médico assistente, através de uma boa avaliação clínica. 

 
(B) o profissional assistente pode sugerir o tempo estimado de afastamento do trabalho para a recuperação de seu paciente, 

inclusive emitindo parecer sobre os possíveis benefícios ou direitos ou tecer considerações legais ou administrativas. 
 
(C) configura acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor, que se relacione, mediata ou imediatamente, 

com as atribuições do cargo exercido, bem como aquele sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa. 
 
(D) a “Comunicação de Acidente em Serviço do Serviço Público” deve ser preenchida quando o servidor seja vítima de aci-

dente que provoque lesões e depois de confirmado seu nexo causal. 
 
(E) o atestado do médico ou cirurgião-dentista assistente reúne, por si só, os elementos suficientes para a concessão de li-

cenças motivadas por incapacidade resultante de doença ou lesão, cabendo ao perito referendá-las. 
 
 
46. No Programa de conservação auditiva de uma empresa, onde estão incluídos 1000 trabalhadores que estão expostos ao ruído e 

que realizaram audiometria no ano de 2021, foram encontradas, dentre essas audiometrias, 60 com algum tipo de alteração. 
Dentre essas, 20 com alterações sugestivas de Perda auditiva induzida por ruído ocupacional (PAIR), das quais em 10 foi esta-
belecido nexo ocupacional. Nessa empresa já havia 20 casos antigos de nexo ocupacional estabelecido por PAIR. A taxa de in-
cidência e prevalência de PAIR nessa população de trabalhadores expostos ao ruído é de, respectivamente, 

 
(A) 33,33% e 50% 
 
(B) 2% e 6% 
 
(C) 3% e 6% 
 
(D) 16,66% e 50% 
 
(E) 1% e 3% 
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47. Na exposição do trabalhador ao calor, para a avaliação preliminar da exposição ocupacional deve-se considerar: 
 

(A) o limite de exposição ocupacional para indivíduos não aclimatizados.  
(B) a taxa metabólica para execução das atividades com exposição ao calor.  
(C) as lesões ou agravos à saúde relacionados aos perigos identificados, somente no histórico da empresa avaliada.  
(D) uso de vestimenta como macacão impermeável, considerando sempre a pior situação.  
(E) o tempo de permanência da jornada completa do trabalhador exposto à pior situação térmica. 

 
 
48. Com o aumento dos transtornos mentais relacionados ao trabalho, torna-se importante o levantamento de sintomas relacionados 

a esses. Um dos instrumentos utilizados para o levantamento de sintomas de transtornos mentais comuns é: 
 

(A) OWAS.  
(B) RULA.  
(C) WHOQOL-bref.  
(D) SRQ-20.  
(E) Su-Rodgers. 

 
 
49. Em trabalhador exposto a nível de pressão sonora elevado, acima de 85 dB(A) por 10 anos, sem outras exposições ao ruído fora 

do local de trabalho, foi estabelecido nexo ocupacional e caracterizada perda auditiva induzida por ruído ocupacional. Essa lesão 
ocorre 

 
(A) nas células ciliadas externas, de maneira irreversível, mas cessa a progressão se o trabalhador é retirado da exposição. 
 
(B) nos ossículos da orelha média, de maneira irreversível, e pode progredir pela desarticulação dos mesmos. 
 
(C) na membrana timpânica, de maneira reversível, cessando a progressão se o trabalhador é retirado da exposição. 
 
(D) na cóclea pelo enrijecimento da membrana basilar, de maneira irreversível, progredindo lentamente se o trabalhador é 

retirado da exposição. 
 
(E) no ouvido médio e interno, de maneira reversível no ouvido médio e irreversível no ouvido interno, mas cessa a progressão 

se o trabalhador é retirado da exposição. 
 
 
50. Trabalhador do setor de manutenção realiza trabalhos de demolição com uso de martelete pneumático há 5 anos, apresenta 

sensação de um nódulo ou espessamento na superfície palmar da mão, com contraturas e diminuição da mobilidade dos dedos 
e a perda de destreza da mão. Esta doença pode ter relação com a exposição a vibração e é conhecida como: 

 
(A) Síndrome de Raynaud.  
(B) Doença de Kienböck.  
(C) Doença de Dupuytren.  
(D) Síndrome do Túnel do carpo.  
(E) Síndrome de Quervain. 

 
 
51. No acidente de trabalho com material biológico, se a fonte for positiva para HIV, deve ser iniciada a quimioprofilaxia em, no 

máximo, até 
 

(A) 2 horas.  
(B) 72 horas.  
(C) 24 horas.  
(D) 48 horas.  
(E) 12 horas. 

 
 
52. Uma das competências previstas na NR-4 para os profissionais integrantes dos Serviços Especializados em Engenharia de Se-

gurança e em Medicina do Trabalho é manter entrosamento permanente com 
 

(A) o Centro de referência de saúde do trabalhador da região.  
(B) o Departamento de Recursos Humanos da empresa.  
(C) o Sindicato da categoria econômica.  
(D) a Presidência da empresa (alta direção).  
(E) a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 

 
 
53. O Programa de Gerenciamento de Risco Ocupacional (PGR) deve 
 

(A) indicar para cada risco o nível de risco ocupacional, determinado pela combinação da severidade dos possíveis agravos à 
saúde com a probabilidade de sua ocorrência. 

 
(B) realizar o levantamento de perigos e riscos, considerando somente os agentes físicos, químicos e biológicos. 
 
(C) conter, no mínimo, os documentos de relatório analítico e plano de ação. 
 
(D) ser implementado sempre por estabelecimento. 
 
(E) ser atualizado pelo menos uma vez ao ano, independente de mudanças dos processos de trabalho. 
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54. A organização deve adotar medidas de prevenção para eliminar, reduzir ou controlar os riscos ocupacionais, obedecendo a hie-
rarquia recomendada pelas normas regulamentadoras. A última medida prevista nesta hierarquia é a 

 
(A) adoção de medidas de caráter administrativo. 
(B) adoção de medidas de proteção coletiva. 
(C) utilização de equipamento de proteção individual. 
(D) adoção de medidas de organização do trabalho. 
(E) eliminação do risco com mudança do processo produtivo. 

 
 
55. A convenção 161 da Organização Internacional do Trabalho, sobre serviços de saúde no trabalho, prevê que 
 

(A) os exames médicos ocupacionais de admissão, periódicos, de demissão e de retorno ao trabalho devem ser realizados. 
 
(B) o serviço deve ser composto por médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, técnico 

de enfermagem do trabalho e técnico de segurança do trabalho, de acordo com grau de risco e número de funcionários da 
empresa. 

 
(C) o acompanhamento da saúde dos trabalhadores em relação com o trabalho deve ser sempre realizado durante o expe-

diente de trabalho. 
 
(D) a equipe deverá gozar de independência profissional completa com relação ao empregador, aos trabalhadores e aos seus 

representantes. 
 
(E) os serviços devem ser sempre organizados pelas empresas ou grupos de empresas interessadas. 

 
 
56. Na NR-17 é previsto que a organização deve adotar medidas de controle da temperatura, da velocidade do ar e da umidade com 

a finalidade de proporcionar conforto térmico nas situações de trabalho, para ambientes climatizados, observando-se o parâme-
tro de faixa de temperatura do ar entre 

 
(A) 18 e 25 °C 
(B) 20 e 23 °C 
(C) 18 e 23 °C 
(D) 20 e 25 °C 
(E) 19 e 23 °C 

 
 
57. O programa de controle médico de saúde ocupacional deve prever a vigilância 
 

(A) ativa por meio de informações de demanda espontânea de empregados que procurem serviços médicos. 
 
(B) passiva por meio de exames médicos ocupacionais direcionados aos riscos ocupacionais. 
 
(C) ativa por meio de exames médicos ocupacionais previstos na NR-7. 
 
(D) passiva por meio de exames médicos dirigidos que incluam a coleta de dados sobre agravos à saúde relacionados aos ris-

cos ocupacionais. 
 
(E) passiva por meio de instrumentos aplicados para levantamento de queixas ocupacionais. 

 
 
58. O atestado de saúde ocupacional deve conter a descrição 
 

(A) de perigos ou fatores de risco identificados no PGR e nas atividades específicas, quando definidos em Normas Regula-
mentadoras. 

 
(B) somente dos riscos ocupacionais, a partir do nível de risco moderado. 
 
(C) de todos os perigos ou fatores de risco identificados no PGR. 
 
(D) dos riscos físicos, químicos, biológicos e fatores ergonômicos identificados no PGR. 
 
(E) dos perigos ou fatores de risco que necessitem de controle médico previsto no PCMSO. 

 
 
59. Um trabalhador sofreu amputação do 2o dedo da mão direita ao operar máquina na empresa. Ficou afastado do trabalho por um 

período de 4 meses e nesse período recebeu benefício previdenciário. Após recuperação completa da cicatrização da ampu-
tação, não conseguia realizar a sua atividade de trabalho, que exigia a preensão palmar com força, mas poderia realizar outros 
tipos de atividade na empresa que trabalhava, em outro setor e função. Nesse caso o benefício previdenciário que foi concedido 
durante o afastamento e que tem direito a receber após retornar à outra atividade de trabalho são, respectivamente, auxílio por 
incapacidade 

 
(A) temporária previdenciário e reabilitação profissional. 
(B) temporária previdenciário e auxílio por incapacidade acidentário. 
(C) temporária acidentário e auxílio por incapacidade permanente por acidente de trabalho. 
(D) temporária acidentário e auxílio-acidente. 
(E) permanente por acidente de trabalho e auxílio-acidente. 

 
 
60. Sobre os exames médicos ocupacionais previstos na NR-7, 
 

(A) o exame demissional deve ser realizado na data do término do contrato de trabalho. 
 
(B) no exame de retorno ao trabalho a avaliação médica deve definir a necessidade de retorno gradativo ao trabalho. 
 
(C) o exame de retorno ao trabalho deve ser realizado no primeiro dia em que reassumir suas atividades. 
 
(D) o exame periódico deve ser realizado a cada dois anos para trabalhadores com idade entre 18 e 45, não expostos a riscos 

ocupacionais. 
 
(E) o exame para mudança de função deve, obrigatoriamente, ser realizado antes da data da mudança, adequando-se o con-

trole médico aos novos riscos. 
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PROVA DISCURSIVA-REDAÇÃO 

Instruções Gerais: 
Conforme Edital publicado [...] Capítulo 10. [...] 10.4 Na Prova Discursiva-Redação, o candidato deverá desenvolver texto dissertativo-argumentativo a 
partir de proposta única, sobre assunto de interesse geral não atrelado necessariamente ao Conteúdo Programático de Conhecimentos Específicos 
referido no presente Edital. 10.5 A Prova Discursiva-Redação tem o objetivo de avaliar a proficiência em Língua Portuguesa em sua modalidade 
escrita, considerando a capacidade de compreender e expor argumentos com clareza, concisão, precisão, coerência e objetividade a respeito do tema 
e com base nos textos de apoio propostos, avaliando inclusive a correção gramatical, segundo os critérios definidos nos itens 10.6 a 10.11. 10.6 Consi-
derando que o texto constitui uma unidade, os itens discriminados a seguir serão avaliados em estreita correlação, do que não decorre 
proporcionalidade na atribuição dos pontos para cada um deles: 10.6.1 Conteúdo − até 40 (quarenta) pontos: a) perspectiva adotada no tratamento 
do tema; b) capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema proposto; c) consistência dos argumentos, clareza e coerência no seu 
encadeamento. 10.6.1.1 A nota será prejudicada, proporcionalmente, caso ocorra abordagem tangencial, parcial ou diluída em meio a divagações e/ou 
colagem de textos e de questões apresentados na prova. 10.6.2 Estrutura − até 30 (trinta) pontos: a) respeito ao gênero solicitado; b) progressão 
textual e encadeamento de ideias; c) articulação de frases e parágrafos (coesão textual). 10.6.3 Expressão − até 30 (trinta) pontos: 10.6.3.1 A 
avaliação da expressão não será feita de modo estanque ou mecânico, mas sim de acordo com sua estreita correlação com o conteúdo desenvolvido. 
10.6.3.2 A avaliação será feita considerando-se: a) desempenho linguístico de acordo com o nível de conhecimento exigido; b) adequação do nível de 
linguagem adotado à produção proposta e coerência no uso; c) domínio da norma culta formal, com atenção aos seguintes itens: estrutura sintática de 
orações e períodos, elementos coesivos; concordância verbal e nominal; pontuação; regência verbal e nominal; emprego de pronomes; flexão verbal e 
nominal; uso de tempos e modos verbais; grafia e acentuação. 10.7 Na aferição do critério de correção gramatical, por ocasião da avaliação do 
desempenho na Prova Discursiva-Redação a que se refere este Capítulo, deverão os candidatos valer-se das normas ortográficas em vigor, 
implementadas pelo Decreto Presidencial no 6.583, de 29 de setembro de 2008, e alterado pelo Decreto Federal no 7.875, de 27 de dezembro de 2012, 
que estabeleceu o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. 10.8 Será atribuída nota ZERO à Prova Discursiva-Redação que: a) fugir à modalidade 
de texto solicitada e/ou ao tema proposto; b) não atender aos critérios dispostos no item 10.6. c) apresentar texto sob forma não articulada verbalmente 
(apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em versos) ou qualquer fragmento de texto escrito fora do local apropriado; d) for assinada fora 
do local apropriado; e) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato; f) estiver em branco; g) apresentar letra 
ilegível e/ou incompreensível; h) não atender aos requisitos definidos na grade correção/máscara de critérios pela Banca Examinadora. 10.9 Na Prova 
Discursiva-Redação, a folha para rascunho no Caderno de Provas será de preenchimento facultativo. Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo 
candidato será considerado na correção pela Banca Examinadora. 10.10 Na Prova Discursiva-Redação deverão ser rigorosamente observados os 
limites mínimo de 20 (vinte) linhas e máximo de 30 (trinta) linhas, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à Redação. 10.11 A Prova 
Discursiva-Redação terá caráter eliminatório e classificatório e será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, considerando-se habilitado o 
candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 60 (sessenta) pontos. 
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A discussão da redução da jornada de trabalho, desde o advento do capitalismo, configura-se 
como um ponto de partida decisivo, ancorado no universo da vida cotidiana, para, por um lado, permitir 
uma reflexão fundamental sobre o autocontrole sobre o tempo de trabalho e o tempo de vida (o chama-
do “tempo livre”), e, por outro, possibilitar o afloramento de uma vida dotada de sentido fora do traba-
lho. Convém, contudo, fazer um esclarecimento: a redução da jornada de trabalho não implica neces-
sariamente a redução do tempo de trabalho. 

Uma vida cheia de sentido fora do trabalho supõe uma vida dotada de sentido dentro do traba-
lho. Uma vida desprovida de sentido no trabalho é incompatível com uma vida cheia de sentido fora do 
trabalho. 

Uma vida cheia de sentido em todas as esferas do ser social somente poderá efetivar-se atra-
vés da demolição das barreiras existentes entre tempo de trabalho e tempo de não trabalho, de modo 
que, a partir de uma atividade vital cheia de sentido, sob bases inteiramente novas, possa se desenvol-
ver uma nova sociabilidade. 

 
(ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho?, edição digital) 

 
Ancorado nas ideias expostas acima, redija um texto dissertativo-argumentativo sobre a impor-

tância da relação entre “tempo de trabalho” e “tempo livre” na vida do indivíduo contemporâneo. 
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