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• De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção da sua prova objetiva.

• Nos itens que avaliam noções de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras, que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse e que teclar corresponde
à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Considere também que não há restrições
de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS (P
1
)

Texto para os itens de 1 a 13

Embora as conquistas obtidas a partir da Revolução1

Francesa tenham possibilitado a consolidação da concepção de
cidadania, elas não foram suficientes para que essa condição se
verificasse na prática. A mera declaração formal das liberdades4

nos documentos e nas legislações esboroava diante da
inexorável exclusão econômica da maioria da população. Em
vista disso, já no século XIX, buscaram-se os direitos sociais7

com ações estatais que compensassem tais desigualdades,
municiando os desvalidos com direitos implantados e
construídos de forma coletiva em prol da saúde, da educação,10

da moradia, do trabalho, do lazer e da cultura para todos. 
No entanto, foi somente depois da Segunda Guerra

Mundial que a afirmação da cidadania se completou, haja vista13

que só então se percebeu a necessidade de se valorizar a
vontade da maioria, respeitando-se, sobretudo, as minorias, em
suas necessidades e peculiaridades. Em outras palavras,16

verificou-se claramente que a maioria pode ser opressiva, a
ponto de conduzir legitimamente ao poder o nazismo ou o
fascismo. Para que fatos como esse não se repetissem, fez-se19

premente a criação de salvaguardas em prol de todas as
minorias, uma vez que a soma destas empresta legitimidade e
autenticidade à vontade da maioria. 22

Eis aí o fundamento primeiro das políticas em favor de
quaisquer minorias. No que toca às pessoas com deficiência, é
possível afirmar que o viés assistencialista e caridosamente25

excludente que orientava as ações governamentais tem sido
substituído por programas de efetiva inclusão, que visam
formar cidadãos sujeitos do próprio destino, e não mais meros28

beneficiários de políticas de assistência social. O direito de ir
e vir, de trabalhar e de estudar é a mola mestra da inclusão de
qualquer cidadão e, para que se concretize em face das pessoas31

com deficiência, há que se exigir do Estado a construção de
uma sociedade livre, justa e solidária (como prevê o artigo 3.º
da Constituição Federal), por meio da implementação de34

políticas públicas compensatórias e eficazes. 
A obrigação, porém, não se esgota nas ações estatais.

Todos nós somos igualmente responsáveis pela efetiva37

compensação de que se cuida. As empresas, por sua vez,
devem primar pelo respeito ao princípio constitucional do
valor social do trabalho e da livre iniciativa, para que se40

implementem a cidadania plena e a dignidade do trabalhador
com ou sem deficiência (previstas nos artigos 1.º e 170 da
Constituição Federal). Nesse diapasão, a contratação de43

pessoas com deficiência deve ser vista como qualquer outra.
Desses trabalhadores, espera-se profissionalismo, dedicação,
assiduidade, enfim, atributos ínsitos a qualquer empregado.46

Não se quer assistencialismo, e sim oportunidades.
Brasil. Ministério do Trabalho e Emprego. Secretaria de Inspeção do

Trabalho. A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

2.ª ed., Brasília, 2007. Internet: <www.dominiopublico.gov.br> (com adaptações). 

Julgue os itens seguintes, relativos às ideias apresentadas no texto.

1 De acordo com o texto, ações governamentais de
assistencialismo às pessoas com deficiência constituem
salvaguarda eficaz no processo de inclusão desses indivíduos.

2 Segundo o autor do texto, a construção de uma sociedade livre,
justa e solidária só é possível mediante a inclusão, na
sociedade, das pessoas com deficiência.

3 Infere-se da leitura do texto que a contratação de pessoas com
deficiência por empresas privadas vai de encontro ao princípio
constitucional do valor social do trabalho e da livre iniciativa.

4 Da leitura dos dois primeiros parágrafos conclui-se que as
conquistas sociais verificadas após a Segunda Guerra Mundial
foram mais efetivas que as percebidas após a Revolução
Francesa.

5 Depreende-se do texto que a necessidade de busca de direitos
sociais que compensassem as desigualdades econômicas foi a
razão maior da Segunda Guerra Mundial.

Com base na estrutura linguística do texto, julgue os itens que se
seguem.

6 A inserção de vírgulas imediatamente antes e depois da oração
“que orientava as ações governamentais” (R.26) manteria a
correção gramatical, mas alteraria o sentido do período.

7 Dada a relação de concessão estabelecida entre as duas
primeiras orações do texto, a palavra “Embora” (R.1) poderia,
sem prejuízo do sentido ou da correção gramatical do texto, ser
substituída por Conquanto.

8 A expressão “tais desigualdades” (R.8), empregada, no
período em que ocorre, sem um referente explícito, está
associada à “inexorável exclusão econômica da maioria da
população” (R.6).

9 No trecho “o nazismo ou o fascismo” (R.18-19), a conjunção
“ou” evidencia a relação de sinonímia existente entre os nomes
“nazismo” e “fascismo”.

Cada um dos itens abaixo apresenta uma proposta de reescrita de
trecho do texto — indicado entre aspas —, que deve ser julgada
certa se estiver gramaticalmente correta e mantiver o sentido
original do texto, ou errada, em caso contrário.

10 “No entanto (...) completou” (R.12-13): Mas, apenas depois da
Segunda Guerra Mundial é que a cidadania solidificou-se. 

11 “O direito (...) cidadão” (R.29-31): O direito de ir e vir, o de
trabalhar e o de estudar são a mola mestra da inclusão de
qualquer cidadão.

12 “Desses (...) empregado” (R.45-46): Esperam-se desses
trabalhadores profissionalismo, dedicação, assiduidade, enfim,
atributos imanentes a qualquer empregado.

13 “A mera (...) população” (R.4-6): A simples declaração formal
das liberdades nos documentos e nas legislações ruíam frente
à fatal exclusão econômica da maior parte da população.
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Texto para os itens de 14 a 20

Existe no mercado uma tendência de crescimento da1

taxa de atividade feminina e de melhoria para as mulheres na

disputa por postos de trabalho. De fato, desde meados dos anos

oitenta do século XX, a taxa anual de emprego das mulheres4

mostra-se mais elevada que a masculina, o que representa um

forte aumento de pessoas do sexo feminino entre a população

ocupada.7

Muitas razões podem explicar esse comportamento

mais favorável às mulheres do que aos homens, no que se

refere à expansão do nível de ocupação. Uma delas decorre da10

amplitude do processo de reestruturação produtiva iniciada na

década de noventa do século passado, que afeta principalmente

o emprego industrial, cuja redução massiva tem rebatimentos13

negativos e incide mais sobre os homens do que sobre as

mulheres, pouco representadas no setor. 

Outro fator que estimula a inserção produtiva das16

mulheres diz respeito à expansão da economia de serviços.

Entretanto, há de se considerar que esse fenômeno pouco tem

alterado a predominância de um ou outro sexo em19

determinados setores, dado o perfil da segregação ocupacional

de gênero: as mulheres permanecem majoritárias ―

representam mais de 70% do total ― nas atividades de saúde22

e de ensino, na administração pública e nos serviços pessoais. 

O terceiro fator que favorece o aumento do emprego

feminino nos anos recentes é a maior flexibilização do mercado25

de trabalho, juntamente com a “precarização” das relações de

trabalho, dada a falta de regulamentação de certas garantias de

trabalho e de seguridade social, as formas de contrato sem28

carteira assinada, a diminuição dos níveis salariais, o aumento

das formas de trabalho em domicílio e por conta própria e o

aumento da informalidade, de forma geral.31

Esse enfoque explica o aumento maior de

oportunidades de emprego para as mulheres, em razão,

sobretudo, das características da atual divisão do trabalho por34

sexo: o emprego em atividades de tempo parcial atrairia

prioritariamente as mulheres, pois permitiria compatibilizar

trabalho doméstico e trabalho remunerado; como mão de obra37

secundária, as mulheres aceitariam salários inferiores, o que

atenderia mais imediatamente à demanda dos setores público

e privado, até porque, em face do aumento do desemprego,40

seriam provavelmente as primeiras a serem dispensadas. 

Em outras palavras, existe uma oposição entre

elevação da taxa de emprego feminina ― ou “feminização” do43

emprego ― e a “precarização” das relações de trabalho, e isso

explica vantagens comparativas da mão de obra feminina sobre

a masculina.46

Tânia M. Fontenele-Mourão. Mulheres no topo de carreira: flexibilidade e

persistência. Brasil: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, 2006.

Internet :  <www.domin iopub l i co .gov .b r>  ( com adaptações) .

Julgue os itens a seguir com base nas ideias do texto.

14 Conclui-se da leitura do texto que, comparado ao número de
homens contratados para trabalhar no setor industrial, o
número de mulheres que trabalham nesse setor é pequeno.

15 Depreende-se da leitura do texto que o aumento do número de
mulheres no mercado de trabalho deve-se, em parte, ao fato de
as mulheres serem menos ambiciosas do que os homens e, por
essa razão, aceitarem salários mais baixos e condições menos
satisfatórias de emprego. 

16 De acordo com o texto, o setor de serviços tem-se expandido,
no Brasil, desde a década de noventa do século passado, assim
como a presença feminina nesse setor.

17 De acordo com as informações apresentadas no texto, a
reestruturação produtiva iniciada na década de noventa do
século XX, a expansão da economia de serviços e a maior
flexibilização do mercado de trabalho, somada à precarização
das relações de trabalho, são fatores que explicam o aumento
do contingente feminino no mercado de trabalho.

Com base na estrutura linguística do texto, julgue os itens que se
seguem.

18 As formas verbais “tem” (R.13) e “incide” (R.14) estão
flexionadas no singular porque concordam com o termo
“redução massiva” (R.13).

19 A substituição do trecho “o que atenderia” (R.38-39) por
que atendem manteria a correção gramatical e a coerência
do texto.

20 Não haveria prejuízo para a correção gramatical ou para o
sentido original do texto caso o primeiro período do segundo
parágrafo fosse assim reescrito: Muitos são os motivos que
podem explicar esse comportamento mais favorável a mulher
do que os homens, quanto à expansão do nível de ocupação.

Considerando as orientações constantes do Manual de Redação da

Presidência da República, julgue os itens subsequentes.

21 O ofício e o aviso se diferenciam do memorando quanto a sua
forma e finalidade. 

22 O ofício segue o mesmo padrão do aviso quanto ao formato,
sendo que se diferencia quanto à finalidade por tratar também
de assuntos oficiais com particulares. 

23 O memorando é uma forma de comunicação estritamente
interna. 

24 O despacho ao memorando deve ser dado por meio de outro
memorando. Assim, torna-se possível historiar o andamento de
matéria que seja tratada no memorando, formando-se uma
espécie de processo simplificado.

25 Os princípios da publicidade e da impessoalidade, princípios
da administração pública, orientam a elaboração de atos e
comunicações oficiais.

26 A linguagem clara e inteligível deve pautar a comunicação
oficial. Desse modo, o uso de jargão técnico colabora para a
clareza na comunicação.

CARGO: AUDITOR-FISCAL DO TRABALHO  – 2 –



||MTEP113_001_01N463256|| CESPE/UnB – MTE/2013

Tempo =

B C

I II

T
I
 = T

II
 =

A

A figura acima ilustra um brinquedo virtual, em que duas bolas —

I e II — se movimentam em uma haste a partir do momento que o

brinquedo é ligado, ambas com a mesma velocidade e de maneira

contínua, indo de uma extremidade à outra. A bola I se movimenta

de A para B e de B para A; a bola II, de A para C e de C para A.

Antes de o brinquedo ser ligado, devem ser indicados valores nos

mostradores TI e TII. Indicar TI = M significa que a bola I levará

M segundos para ir de A até B; TII = N significa que a bola II levará

N segundos para ir de A até C. O mostrador Tempo indica há

quantos segundos o brinquedo está ligado. No momento que o

brinquedo é ligado, os movimentos se iniciam sempre a partir do

ponto A.

Com relação às funcionalidades do brinquedo descrito acima,

julgue os itens a seguir.

27 Se TI = 3 e TII = 9, então, toda vez que o mostrador Tempo

indicar um múltiplo de 6, as bolas I e II se encontrarão no

ponto A.

28 Se TI = 5 e TII = 8, então, depois que o brinquedo foi ligado, as

bolas nunca mais se encontrarão simultaneamente no ponto A.

29 Se TI = 3, então, quando o mostrador Tempo indicar

15 segundos, a bola I estará no ponto B.

30 Se TII = 5, então, quando o mostrador Tempo indicar

64 segundos, a bola II estará mais próxima de C do que de A.

Um auditor do trabalho deve analisar 20 processos: 5 a respeito de

segurança no trabalho, 7 a respeito de FGTS e 8 a respeito de

jornada de trabalho. Considerando que esses processos sejam

colocados sobre a mesa de trabalho do auditor, de maneira

aleatória, formando uma pilha, julgue os itens que se seguem.

31 Se processos relativos a temas idênticos ficarem juntos, então

a quantidade de maneiras distintas de se formar uma pilha com

essa característica será inferior a (5!)3 × 72 × 29.

32 Considere que uma pilha com os 20 processos seja formada de

maneira aleatória. Nesse caso, a probabilidade de o processo

que está na parte superior tratar de assunto relativo a FGTS

será superior a 0,3.

33 Se os processos relativos a FGTS ficarem sempre na parte

superior da pilha, então uma pilha com essa característica

poderá ser formada de 13! × 7! maneiras distintas.

RASCUNHO
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P Q R S

V V V

V V F

V F V

V F F

F V V

F V F

F F V

F F F

A tabela acima corresponde ao início da construção da
tabela-verdade da proposição S, composta das proposições simples
P, Q e R. Julgue os itens seguintes a respeito da tabela-verdade
de S.

34 Se S = (P÷Q)vR, então, na última coluna da tabela-verdade de
S, aparecerão, de cima para baixo e na ordem em que
aparecem, os seguintes elementos: V, F, V, V, F, V, F e V.

35 Se S = (PvQ)w(PvR), então a última coluna da tabela-verdade
de S conterá, de cima para baixo e na ordem em que aparecem,
os seguintes elementos: V, F, V, V, F, V, F e F.

Paulo, Tiago e João, auditores do trabalho, nasceram, um
deles em Brasília, o outro, em Goiânia e o terceiro, em Curitiba.
Suas idades são 25, 27 e 28 anos. Sabe-se que João não nasceu
em Brasília e não tem 25 anos; que o auditor que nasceu em
Goiânia tem 28 anos; que Paulo não nasceu em Curitiba nem tem
25 anos; e que Tiago nasceu na região Centro-Oeste.

Com base nessas informações, julgue os seguintes itens.

36 O auditor brasiliense tem 27 anos.

37 Paulo nasceu em Goiânia.

38 O auditor que nasceu em Curitiba tem 25 anos.

Julgue os itens subsequentes, relacionados a lógica proposicional.

39 A sentença “A presença de um órgão mediador e regulador das
relações entre empregados e patrões é necessária em uma
sociedade que busca a justiça social” é uma proposição
simples.

40 A sentença “O crescimento do mercado informal, com
empregados sem carteira assinada, é uma consequência do
número excessivo de impostos incidentes sobre a folha de
pagamentos” pode ser corretamente representada, como uma
proposição composta, na forma P÷Q, em que P e Q sejam
proposições simples convenientemente escolhidas.

41 A sentença “Quem é o maior defensor de um Estado não
intervencionista, que permite que as leis de mercado sejam as
únicas leis reguladoras da economia na sociedade: o presidente
do Banco Central ou o ministro da Fazenda?” é uma
proposição composta que pode ser corretamente representada
na forma (PwQ)vR, em que P, Q e R são proposições simples
convenientemente escolhidas.

RASCUNHO
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No que se refere à Organização Internacional do Trabalho (OIT),
julgue os seguintes itens.

42 Na composição dos órgãos da OIT, adota-se a regra geral do
tripartismo.

43 Ao Conselho de Administração da OIT compete centralizar
e distribuir as informações referentes à regulamentação
internacional da condição dos trabalhadores e do regime do
trabalho.

44 Organização profissional de empregados de Estado que tenha
ratificado determinada convenção tem legitimidade para
apresentar à Repartição Internacional do Trabalho da OIT
queixa contra qualquer Estado-membro que, tendo também
ratificado a convenção, não assegure a sua execução.

45 As normas da OIT, compostas de convenções e
recomendações, possuem natureza jurídica de tratados
internacionais, vinculando os Estados que as ratifiquem.

46 A OIT, pessoa jurídica de direito internacional público, não
possui capacidade para ajuizar ações.

À luz das normas internacionais de proteção aos direitos humanos,
julgue os itens que se seguem, acerca do combate ao trabalho
forçado.

47 De acordo com o Pacto Internacional dos Direitos Civis e
Políticos, o trabalho exigido de uma pessoa que esteja presa
em cumprimento de decisão judicial caracteriza-se como
trabalho forçado.

48 A expressão trabalho forçado ou obrigatório, para os fins da
Convenção n.º 29 da OIT, refere-se a todo trabalho ou serviço
exigido de um indivíduo sob a ameaça de qualquer penalidade
e para o qual ele não tenha se oferecido espontaneamente. 

49 Conforme a Convenção n.º 105 da OIT, que trata da abolição
do trabalho forçado, não consiste em trabalho forçado aquele
adotado como medida de disciplina de trabalho.

50 A Declaração Universal dos Direitos Humanos proíbe,
expressamente, a manutenção de pessoas em regime de
escravidão ou de servidão.

Considerando as normas internacionais de proteção da criança no
trabalho, julgue os itens que se seguem.

51 No Brasil, por força da incorporação ao direito interno da
Convenção n.º 138 da OIT, sobre idade mínima de admissão
ao emprego, por meio do procedimento previsto no § 3.º do
art 5.º da Constituição Federal de 1988 (CF), é permitido a
pessoas entre treze e quinze anos de idade realizar serviços
leves que não prejudiquem sua saúde ou desenvolvimento, bem
como sua frequência escolar.

52 Na Convenção n.º 182 da OIT, que prevê a proibição das
piores formas de trabalho infantil, o tráfico de crianças e o
recrutamento de crianças para a produção de pornografia são
expressamente previstos como umas das piores formas de
trabalho infantil. 

53 A Convenção sobre os Direitos das Crianças assegura à criança
o direito de proteção contra o desempenho de trabalho nocivo
ao seu desenvolvimento espiritual.

Acerca do Programa Nacional de Direitos Humanos III (PNDH-3),
julgue os itens que se seguem.

54 É prevista como objetivo estratégico do PNDH-3 a garantia do
trabalho decente, adequadamente remunerado, exercido em

condições de equidade e segurança. 

55 A diretriz referente à garantia dos direitos humanos de forma

universal, indivisível e interdependente, de modo a assegurar
a cidadania plena, consta no eixo orientador denominado

Desenvolvimento e Direitos Humanos do PNDH-3.

Com relação ao direito das pessoas com deficiência, julgue os

seguintes itens.

56 De acordo com a Política Nacional para a Integração da Pessoa

com Deficiência, a colocação competitiva e a promoção do
trabalho por conta própria são modalidades de inserção laboral

da pessoa com deficiência.

57 No âmbito da OIT, existe convenção específica destinada à

reabilitação profissional de pessoas com deficiência. 

58 Nos termos da Convenção Internacional sobre os Direitos das

Pessoas com Deficiência, o indivíduo que tenha impedimento
de longo prazo de natureza sensorial que possa obstruir sua

participação plena e efetiva na sociedade é considerado pessoa
com deficiência.

Acerca da proteção dos direitos humanos no âmbito do
MERCOSUL, julgue os itens a seguir.

59 A eventual adoção de medida consistente na suspensão de
direitos e obrigações de Estado-membro do MERCOSUL onde

estejam ocorrendo violações graves e sistemáticas dos direitos
humanos depende de consenso entre os Estados do bloco, não

podendo o Estado afetado participar do processo decisório
pertinente. 

60 A livre circulação de trabalhadores é direito fundamental dos
cidadãos dos Estados integrantes do MERCOSUL.

No que concerne à Convenção Internacional sobre a Proteção de
Direitos de todos os Migrantes Trabalhadores e Membros de suas

Famílias, julgue os itens que se seguem.

61 Membro da família de trabalhador migrante não pode ser

privado de autorização de residência pela única razão de o
trabalhador não ter cumprido obrigação decorrente de contrato

de trabalho, ainda que a execução dessa obrigação constitua
condição da autorização.

62 Deve ser conferido aos trabalhadores migrantes tratamento não
menos favorável que aquele concedido aos nacionais do Estado

do emprego, no que tange a condições de trabalho relativas a
descanso semanal, férias remuneradas, trabalho suplementar e

horário de trabalho.

63 Em regra, a referida convenção não se aplica aos refugiados,

podendo, entretanto, ser-lhes aplicada caso haja disposição da
legislação nacional pertinente do Estado-membro interessado

prevendo sua aplicação.
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Em relação às principais teorias e abordagens da administração e à

evolução e reformas da administração pública no Brasil, julgue os

itens a seguir.

64 As reformas administrativas têm transformado o papel do

Estado, levando-o de um perfil essencialmente burocrático

para um perfil flexível, aberto e empreendedor, com tendência

à inovação da administração e à incorporação de técnicas do

setor privado.

65 A teoria das contingências estabelece que situações diferentes

requerem práticas diferentes e que, por isso, devem-se usar

teorias tradicionais, comportamentais e de sistemas,

separadamente ou combinadas, para resolver problemas das

organizações. A referida teoria pode ser vista como um

desenvolvimento da teoria de sistemas, pois considera

variáveis ambientais para estruturas específicas de

organização.

Julgue os itens que se seguem, relativos a processo e tipos

de planejamento, estrutura organizacional e tipos de

departamentalização.

66 A estrutura funcional, baseada na ideia de projetos, tem como

característica a reunião temporária de especialistas lotados em

diferentes unidades para a realização de determinada tarefa.

67 O planejamento na administração pública está estruturado de

forma a atender aos instrumentos de planejamento, como o

plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei

orçamentária anual, que se desdobram em um conjunto de

elementos que dão sustentação ao processo de tomada de

decisão e alocação de recursos.

68 A matriz de portfólio de produtos, também chamada de matriz

de crescimento e participação, é uma técnica de seleção de

estratégias que se baseia no estudo da participação dos

produtos da empresa no mercado e que retrata as seguintes

fontes de lucros e resultados: estrelas, pontos de interrogação,

vacas leiteiras e vira-latas.

Em relação às técnicas e instrumentos da gestão por competências

e da gestão de desempenho, julgue os próximos itens.

69 A implantação da avaliação em rede tem enfrentado resistência

das pessoas, uma vez que expõe os avaliados aos colegas,

fornecedores e clientes durante o processo de avaliação,

inibindo as possibilidades de crescimento pessoal do

empregado dentro da empresa.

70 A gestão de pessoas voltada para resultados requer estratégias

de gestão das competências. Nesse sentido, uma ferramenta

muito utilizada pelas empresas é a avaliação 360o, cujos

resultados acarretam maior comprometimento das pessoas com

o desenvolvimento das competências que se encontrem abaixo

do perfil desejado e possibilitam que a empresa redirecione

suas ações na busca da excelência.

Julgue os itens subsequentes, a respeito da gestão pública e de

assuntos correlatos a esse tema.

71 A Agenda de Gestão Pública União-Estados é um instrumento

que busca promover a colaboração institucional intra e

intergovernamental e tem por finalidade estabelecer diretrizes

e prioridades para o fortalecimento da gestão governamental. 

72 Um dos objetivos delineados na Agenda de Gestão Pública

União-Estados é o desenvolvimento de competências

gerenciais para a criação de equipes de alto desempenho no

primeiro escalão da administração pública.

73 Atualmente, qualidade é requisito essencial para a

sobrevivência das organizações em mercados competitivos, ou

seja, tornou-se lugar comum e, justamente por isso, perdeu seu

viés estratégico na administração das organizações.

74 A etapa de planejamento descrita no ciclo PDCA (plan, do,

check, act), que é uma das ferramentas essenciais para o

conceito de aprendizagem do MEG®, destaca quatro critérios

fundamentais para sua formulação: clientes, sociedade,

liderança e estratégia.

Acerca de aspectos diversos do orçamento público, julgue os itens

seguintes. 

75 Apesar de não haver previsão na norma geral, mas por

exigência do orçamento-programa adotado no país, a lei

orçamentária anual adotou uma quinta categoria na

classificação por programas, o subtítulo, que passou a ser o

menor nível da categoria de programação. 

76 Do ponto de vista orçamentário, programas finalísticos são

aqueles voltados para a oferta de serviços ao Estado, para o

apoio administrativo e para a gestão de políticas públicas.

77 A evolução ocorrida nas funções do orçamento, que deixou de

ser um mero instrumento de autorização para se tornar

ferramenta de auxílio efetivo da administração, gerou um novo

princípio, o da programação. 

A respeito da gestão de processos, julgue os itens a seguir.

78 O BPMS (business process management suite) é uma

tecnologia dependente do BPMN (business process

management notation) para a automação de processos. 

79 A modelagem de processo possui três níveis distintos, que

variam de acordo com a finalidade: descritivo, analítico e

executável.
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Com relação à conduta ética dos agentes públicos do Ministério do

Trabalho e Emprego (MTE), julgue os itens que se seguem.

80 De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor

Público Civil do Poder Executivo Federal, a pena aplicável ao

servidor público pela comissão de ética é pecuniária e sua

fundamentação deverá constar do respectivo parecer, assinado

por todos os integrantes da comissão, com ciência do faltoso.

81 Para fins de apuração do comprometimento ético, a

caracterização do servidor público restringe-se àquele que

preste, mediante lei autorizativa para tal, serviços de natureza

permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem

retribuição financeira, desde que ligado direta ou indiretamente

a qualquer órgão ou setor onde prevaleça o interesse do

Estado.

82 Conforme portaria pertinente do MTE, o auditor-fiscal do

trabalho, durante seu trabalho de fiscalização, deve-se abster

de utilizar equipamentos, veículos ou material de expediente de

propriedade da empresa fiscalizada, ou custeados por ela, na

confecção de atos, termos, relatórios. Além disso, para garantir

a lisura da ação fiscalizatória, a referida portaria estabelece que

essa abstenção não contemple exceções.

Julgue os próximos itens, que dizem respeito ao conflito de

interesses no exercício de cargo ou emprego público do Poder

Executivo federal.

83 É vedado ao agente público, nos doze meses após

desvincular-se de cargo ou emprego no Poder Executivo

federal, prestar qualquer tipo de serviço a pessoa física ou

jurídica com quem tenha estabelecido relacionamento relevante

em razão do exercício do cargo ou emprego.

84 Conflito de interesses é a situação gerada pelo confronto entre

interesses públicos e privados, que possa comprometer o

interesse público ou influenciar o desempenho imparcial da

função pública.

85 A Lei n.o 12.813/2013 introduziu no regime jurídico do

servidor público civi l  o prazo mínimo de

desincompatibilização do servidor que se desligar da

administração pública, durante o qual o servidor não poderá

divulgar ou fazer uso de informação privilegiada obtida em

razão das atividades exercidas.

Com referência ao Word 2010 e à figura acima, que contém uma

janela desse software com parte de um texto em processo de edição,

julgue os itens que se seguem.

86 Ao se selecionar uma palavra do texto em edição e clicar o

botão , essa palavra será negritada. Se, em seguida, o

botão  for clicado, essa palavra será sublinhada e a

formatação em negrito será mantida. Se, a seguir, o botão 

for clicado novamente, o sublinhado será retirado dessa

palavra, mas ela manterá a formatação em negrito.

87 Caso a palavra Relato, na primeira linha, seja selecionada e,

em seguida, o botão  seja clicado, essa palavra será

recuada para a direita, deixando um espaço em branco entre ela

e a margem esquerda da página.

88 Para se aumentar o tamanho da fonte da palavra estágio,

localizada no primeiro parágrafo, é suficiente aplicar um duplo

clique entre duas letras dessa palavra e clicar em .

89 Se o primeiro parágrafo for selecionado e, em seguida, for

clicado o botão , todo esse parágrafo será apagado.
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Com relação à figura acima, que mostra uma janela do Windows 7, julgue os itens a seguir. 

90 Ao se clicar sobre o ícone  e, em seguida, clicar o botão , o arquivo Relato será removido da pasta Exemplos e inserido

na pasta MTE.

91 Ao se clicar com o botão esquerdo do mouse em um local vazio abaixo do ícone , será apresentada uma lista de opções,

entre elas uma que permite criar uma nova pasta dentro da pasta Exemplos.

Com relação ao Excel 2010 e à figura acima, que mostra uma janela desse software com dados de uma planilha em processo de edição,

julgue os próximos itens.

92 Para se calcular as somas do salário e da gratificação de João, de José e de Maria, inserindo os resultados, respectivamente, nas células

D2, D3 e D4, é suficiente realizar a seguinte sequência de ações: clicar a célula D2, digitar =B2+C2 e, em seguida, teclar �; posicionar

o ponteiro do mouse sobre o canto inferior direito da célula D2; pressionar e manter pressionado o botão esquerdo do mouse; arrastar

o mouse até que seu ponteiro esteja posicionado no canto inferior direito da célula D4; finalmente, soltar o botão esquerdo do mouse.

93 Ao se selecionar as células C2, C3 e C4 e clicar o botão , aparecerá, na célula C5, o número 1.000.

94 Para se selecionar o conjunto formado pelas células A2, A3 e A4, é suficiente realizar a seguinte sequência de ações: clicar a célula A2,

manter pressionada a tecla � e clicar a célula A4.

CARGO: AUDITOR-FISCAL DO TRABALHO  – 8 –



||MTEP113_001_01N463256|| CESPE/UnB – MTE/2013

Com relação ao Google Chrome e à figura acima, que mostra uma janela desse navegador com uma página da Web sendo exibida, julgue
os itens subsequentes.

95 Para se acessar a página de correio eletrônico Gmail, é suficiente aplicar um clique duplo no botão .

96 Na página mostrada, as pop-ups não estão bloqueadas.

97 O botão  funciona de forma similar ao botão ; entretanto a lista de links gerada pelo segundo botão

não é ordenada pelo número de acessos, como ocorre na lista de links gerada pelo primeiro botão.

A respeito do BrOffice Writer e da figura acima, que mostra uma janela desse software com um texto em processo de edição, julgue os
itens a seguir.

98 O botão  pode ser usado para se aplicar, a um trecho de texto, a formatação de outro trecho. Para isso, deve-se selecionar o texto

cuja formatação se deseja copiar, clicar nesse botão e, em seguida, selecionar com o mouse o texto ao qual se deseja aplicar a
formatação.

99 Para se aplicar negrito à palavra Relato, na primeira linha, é suficiente selecionar essa palavra, pressionar e manter pressionada a tecla

� e, em seguida, pressionar a tecla �.
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Acerca do PowerPoint 2010 e da figura acima, que mostra uma janela desse software com uma apresentação em processo de preparação,
julgue o item seguinte.

100 Para se iniciar a apresentação dos eslaides a partir do eslaide atual, é suficiente clicar o botão .
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• De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção da sua prova objetiva.

• Sempre que utilizadas, as siglas subsequentes devem ser interpretadas com a significação associada a cada uma delas, da seguinte
forma: CAT = comunicação de acidente de trabalho; CF = Constituição Federal de 1988; CIPA = comissão interna de prevenção de
acidentes; CLT = Consolidação das Leis do Trabalho; CNJ = Conselho Nacional de Justiça; CTPS = carteira de trabalho e previdência
social; DORT = distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho; EPI = equipamento de proteção individual; FGTS = fundo de
garantia do tempo de serviço; INSS = Instituto Nacional do Seguro Social; LER = lesão por esforço repetitivo; MTE = Ministério do
Trabalho e Emprego; RGPS = regime geral de previdência social; STF = Supremo Tribunal Federal; STJ = Superior Tribunal de
Justiça; TCU = Tribunal de Contas da União; TST = Tribunal Superior do Trabalho.

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (P
2
)

A respeito da aplicabilidade das normas constitucionais e dos
direitos e garantias fundamentais, julgue os itens subsequentes de
acordo com o entendimento do STF.

101 A celebração de convenções e acordos coletivos de trabalho
constitui direito dos trabalhadores da iniciativa privada que não
se estende aos servidores públicos, por exigir a presença de
partes formalmente detentoras de autonomia negocial,
característica não vislumbrada nas relações estatutárias.

102 O dispositivo constitucional que reconhece aos trabalhadores
urbanos e rurais o direito à remuneração pelo serviço
extraordinário superior, no mínimo, em 50% à remuneração
normal tem aplicação imediata para os servidores públicos, por
ser norma autoaplicável.

No que se refere à administração pública, aos servidores públicos
e aos direitos sociais, cada um dos próximos itens apresenta uma
situação hipotética, seguida de uma assertiva que deve ser julgada
à luz da jurisprudência do STF.

103 Determinado sindicato ajuizou ação em defesa de direito e
interesse coletivo dos integrantes da categoria que representa
e obteve sentença favorável ao pleito. Para que os interessados
fossem abrangidos pela decisão judicial, o juiz exigiu-lhes, na
execução do julgado, a comprovação da filiação ao sindicato
na fase de conhecimento da ação. Nessa situação, a exigência
do juiz está em conformidade com a CF, segundo a qual o
interessado somente se pode beneficiar da decisão se
comprovar a filiação ao sindicato quando da fase de
conhecimento da ação. 

104 A administração pública declarou a nulidade de contrato de
trabalho por ela firmado com o empregado público Júlio, sob
o fundamento de que não teria sido respeitada a exigência
constitucional de prévia aprovação em concurso público para
a investidura no emprego público, reconhecendo, porém, o
direito de Júlio ao salário pelos serviços prestados no período.
Logo em seguida, Júlio requereu o reconhecimento do seu
direito ao depósito do FGTS, mas a administração pública
negou-lhe tal reconhecimento. Nessa situação, embora
declarada a nulidade do vínculo contratual, subsiste o direito
de Júlio ao depósito do FGTS, já que lhe foi reconhecido o
direito ao salário pelo serviço prestado. 

A respeito da organização político-administrativa do Estado
brasileiro, julgue os itens subsecutivos.

105 Um estado-membro não pode editar norma específica de defesa
do consumidor, por se tratar, segundo a CF, de tema inserido
na competência privativa da União.

106 Caso determinado estado-membro edite lei disciplinando o
exercício da atividade laboral de transporte de bagagens nos
terminais rodoviários de sua jurisdição, ele invadirá a
competência privativa da União para legislar sobre direito do
trabalho. 

O item abaixo apresenta uma situação hipotética a respeito da
atuação do CNJ, seguida de uma assertiva a ser julgada.

107 Um tribunal de justiça estadual aplicou penalidade a
determinado juiz em decorrência de processo administrativo
disciplinar, e o CNJ, seis meses após o referido julgamento,
procedeu à revisão do processo disciplinar, de ofício. Nessa
situação, o CNJ extrapolou sua competência constitucional, por
rever, de ofício, processo disciplinar instaurado contra o juiz,
que fora devidamente julgado.

Com referência ao processo administrativo e à Lei n.o 8.112/1990,
cada um dos próximos itens apresenta uma situação hipotética,
seguida de uma assertiva que deve ser julgada à luz do
entendimento do STJ.

108 Um servidor público federal foi demitido após o devido
processo administrativo. Contra o ato de demissão ele ajuizou
ação judicial, na qual obteve decisão favorável à sua
reintegração no cargo, em decorrência da nulidade do ato de
demissão. Nessa situação, o servidor reintegrado não terá
direito ao tempo de serviço, aos vencimentos e às vantagens
que lhe seriam pagos no período de afastamento.

109 Determinado servidor público federal, que responde a processo
administrativo disciplinar, requereu sua aposentadoria
voluntária, e a administração pública indeferiu-lhe o pedido.
Nessa situação, o indeferimento do pleito está de acordo
com a legislação de regência, pois o servidor que responde
a processo disciplinar somente poderá ser aposentado
voluntariamente após a conclusão do processo e o
cumprimento da penalidade eventualmente aplicada.

No que se refere aos atos administrativos e aos direitos e deveres do
servidor público, julgue os itens seguintes.

110 A revogação de um ato administrativo produz efeitos
retroativos à data em que ele tiver sido praticado.

111 Considere a seguinte situação hipotética.
A administração pública reajustou o vencimento de um
servidor público, interpretando equivocadamente
determinada lei, circunstância que implicou pagamento
indevido a esse servidor. Ao constatar o erro, a administração
anulou o ato.
Nessa situação hipotética, segundo entendimento do STJ, os
valores indevidamente pagos deverão ser descontados do
servidor público, presumindo-se a sua má-fé quanto ao
recebimento das quantias.

A respeito da organização administrativa, julgue o próximo item.

112 A sociedade de economia mista, entidade integrante da
administração pública indireta, pode executar atividades
econômicas próprias da iniciativa privada.
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Julgue os itens que se seguem, referentes à improbidade

administrativa e ao controle da administração.

113 O controle da administração realizado pelo Poder Legislativo

com o auxílio do TCU abrange o denominado controle de

economicidade, pelo qual se verifica se o órgão público

procedeu da maneira mais econômica na aplicação da despesa,

atendendo à adequada relação de custo-benefício.

114 Caso um servidor público deixe de praticar, indevidamente, ato

de ofício, e isso enseje o ajuizamento de ação de improbidade

contra esse servidor, então, independentemente das sanções

penais, civis e administrativas previstas na legislação

específica, ele estará sujeito à perda da função pública, mas

não à suspensão dos direitos políticos.

Com base nas normas brasileiras para o exercício da auditoria

interna, julgue os itens a seguir.

115 Um dos requisitos para assegurar a necessária independência

técnica aos auditores internos é a garantia de que, no

planejamento de seu trabalho, eles não serão influenciados

pelas orientações emanadas da administração da entidade e,

eventualmente, por suas expectativas.

116 A entrega dos papéis de trabalho elaborados pelos auditores

internos por solicitação dos auditores independentes está

condicionada ao que for estabelecido com a administração da

entidade e se insere no âmbito de um planejamento conjunto

do trabalho a ser realizado em cooperação entre as duas

auditorias.

Com relação à auditoria no setor público federal, julgue os itens que

se seguem.

117 As unidades de auditoria interna das entidades da

administração indireta vinculadas ao Poder Executivo federal

estão sujeitas à orientação normativa e à supervisão técnica da

União, devendo submeter-lhe seus planos de trabalho relativos

ao exercício subsequente.

118 O relatório de auditoria de recursos externos deve ser

elaborado pelo organismo internacional contratante e

encaminhado à Controladoria-Geral da União e às unidades

setoriais e regionais do Sistema de Controle Interno.

119 De acordo com o Manual de Auditoria Operacional do TCU,

na elaboração dos relatórios de auditoria, devem-se observar

determinados requisitos, como, por exemplo, a objetividade,

caracterizada, entre outros aspectos, pelo apontamento apenas

dos achados negativos, e pela apresentação das fragilidades e

achados críticos, sem indução das correções, de modo a se

garantir a isenção recomendável.

Com referência aos objetivos, técnicas e procedimentos de

auditoria, julgue os seguintes itens.

120 Se houver dúvidas sobre créditos registrados no ativo de

uma entidade, o auditor agirá de modo apropriado caso

recomende ao dirigente do órgão que expeça um pedido de

confirmação negativo em branco ao suposto devedor.

121 Na realização do seu trabalho em determinado ente, ao

constatar que não foram calculados e demonstrados os

encargos incidentes sobre salários não reclamados de

empregados recém-demitidos e sobre reclamações trabalhistas

em tramitação há muito tempo na justiça trabalhista, o

auditor-fiscal do trabalho deverá recomendar a constituição de

reserva de contingência nos valores correspondentes.

122 A aplicação do método da amostragem é, em geral,

recomendada nos trabalhos de auditoria, exceto no caso de a

população e a amostra serem muito pequenas, no de a

população ser grande e suas características serem de difícil

mensuração ou no de não haver necessidade de alta precisão.

123 Em uma entrevista, podem-se classificar as questões de

auditoria em vários tipos. Uma questão do tipo exploratório,

por exemplo, é formulada com vistas a esclarecer desvios em

relação ao desempenho padrão ou ao estabelecido como meta.

Por meio desse tipo de questão, pode-se, por exemplo, indagar

do responsável por um programa das empresas fiscalizadas

pelo MTE por que razão um percentual muito baixo de

empresas teria sofrido autuação e por que a maior parte das

autuações não teria apresentado nenhum resultado prático.

124 Os testes de aderência ou observância, cujo objetivo é

identificar a existência, a efetividade e a continuidade dos

controles internos, consistem em um conjunto de

procedimentos de auditoria destinado a confirmar se as

funções críticas de controle interno estão sendo efetivamente

executadas.
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Determinada economia apresenta os seguintes dados.

população total: 200 milhões de habitantes
população acima de 65 anos: 60 milhões de habitantes
população abaixo de 18 anos: 65 milhões de habitantes
população abaixo de 14 anos: 50 milhões de habitantes
população abaixo de 10 anos: 40 milhões de habitantes
população empregada: 70 milhões de habitantes
população fora do mercado de trabalho (desalentados): 20 milhões
de habitantes

Considerando que a essa economia se aplique a mesma abordagem
conceitual e metodológica adotada no Brasil, julgue os itens a
seguir.

125 Não será enquadrado nas estatísticas de desemprego o
indivíduo em idade ativa que estiver fora do mercado de
trabalho.

126 A população economicamente ativa, de acordo com a
classificação do IBGE, é de 70 milhões de pessoas.

127 A taxa de desemprego da economia em apreço corresponde
a 12,5%.

Considere uma economia descrita pelas seguintes condições
matemáticas:
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Nesse sentido, considere que p é o preço; w é o salário nominal;

λ é a produtividade do trabalho e  é o requisito unitário de mão

de obra; τ é o mark-up; z
p
 representa o conjunto de instituições

existentes no mercado de bens que deslocam o preço dos
produtos industriais; E é a taxa de emprego; e z

w
 representa

as instituições do mercado de trabalho, incluindo
seguro-desemprego, densidade sindical ou proporção dos

trabalhadores cobertos por acordos coletivos;  é a derivada da

função f em relação ao mark-up; é a derivada da função f em

relação às instituições do mercado de bens;  é a derivada da

função b em relação ao emprego; e  é a derivada da função b

em relação às instituições do mercado de trabalho.

Acerca dessa economia, julgue os itens que se seguem.

128 Se essa economia passar a ser regulamentada por um
conjunto de leis que permitam maior flexibilidade nas
relações trabalhistas, o resultado será o deslocamento para
baixo da curva de determinação salarial, com redução da taxa
natural de desemprego.

129 A longo prazo, o desemprego nessa economia será igual a zero.

130 O aumento do seguro-desemprego, em equilíbrio, acarreta o
aumento do desemprego observado.

131 A taxa de desemprego de equilíbrio independe da estrutura
sindical da economia.

132 Na economia em questão, as firmas conseguirão contratar a
quantidade desejada de trabalhadores, bastando que seja
respeitada a condição de o salário real ser maior ou igual à
produtividade marginal do trabalho.

Em relação ao modelo clássico de salário-eficiência, julgue os itens
a seguir.

133 No modelo em apreço, não há desemprego involuntário.

134 Em equilíbrio, a elasticidade do esforço com relação ao salário
relativo será igual a um.

135 No referido modelo, o desemprego reduz o salário-eficiência.

136 Nesse modelo, as firmas maximizam os seus lucros, apesar
de o salário real ser estabelecido em patamar superior ao
observado em concorrência perfeita.
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Com base na CLT, julgue os itens a seguir, relativos a equiparação

salarial e férias. 

137 O estudante com menos de dezoito anos de idade que

mantenha vínculo empregatício terá direito a fazer coincidir

suas férias com as férias escolares.

138 A equiparação salarial entre empregados tem como

pressuposto único a exigência de que o serviço seja prestado

ao mesmo empregador e na mesma localidade. 

Considerando os contratos de trabalho à luz da legislação

trabalhista, julgue os próximos itens.

139 Condenação criminal de empregado é motivo para rescisão do

contrato de trabalho por justa causa pelo empregador, mesmo

que seja deferida a suspensão da execução da pena pelo juízo. 

140 A realização de contrato de trabalho por prazo determinado

cinco meses após outro contrato por prazo determinado

realizado entre as mesmas partes levará o segundo contrato a

ser considerado, via de regra, como contrato de trabalho por

prazo indeterminado, a não ser que a expiração do primeiro

tenha dependido da execução de serviços especializados ou da

realização de certos acontecimentos.

141 Conforme entendimento sumulado do TST, o reconhecimento

da culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho

desobriga o pagamento integral pelo empregador do aviso

prévio, do décimo terceiro salário e das férias proporcionais.

142 Com o término do contrato de trabalho, não é possível se falar

em estabilidade acidentária, mesmo que seja constatado o nexo

de causalidade entre a doença e o vínculo laboral.

143 Ainda que seja por motivo de extinção do estabelecimento em

que o empregado trabalha, é ilícita a transferência unilateral do

empregado pelo empregador. 

144 Para evitar qualquer situação discriminatória, é vedada a

anotação, na CTPS, de possíveis acidentes de trabalho

ocorridos durante o vínculo trabalhista.

Julgue os seguintes itens, referentes à duração do trabalho e ao

aviso prévio. 

145 O aviso prévio será de trinta dias, independentemente do lapso

de tempo em que tenha perdurado o contrato de trabalho.

146 Para jornada de trabalho de até seis horas contínuas, é

obrigatória a concessão de intervalo de uma hora para

descanso.

Julgue o item abaixo, a respeito da prestação de serviços para

grupos econômicos. 

147 O labor prestado pelo empregado a mais de uma empresa do

mesmo grupo econômico, na mesma jornada de trabalho, não

caracteriza a existência de mais de um vínculo contratual, salvo

previsão em contrário, devidamente ajustada.

No que tange a direitos coletivos do trabalho, comissões de

conciliação prévia e direito de greve, julgue os itens que se seguem. 

148 Nos termos do entendimento sumulado do TST, expirada a

vigência da convenção coletiva, os benefícios proporcionados

pela norma coletiva devem ser mantidos, salvo supressão ou

modificação por meio de negociação coletiva de trabalho. 

149 A garantia de estabilidade no emprego prevista na CLT

para o empregado que se candidata a cargo de direção ou

representação de entidade sindical ou de associação

profissional tem início a contar do registro da candidatura e

finda até um ano após o mandato.

150 Não existe vedação legal para o exercício de greve em

atividade essencial do Estado.

151 Os acordos realizados no âmbito da comissão de conciliação

prévia terão eficácia liberatória geral, exceto quanto às

parcelas expressamente ressalvadas. 

Acerca de trabalho doméstico, proteção ao trabalho da mulher e

jornada de trabalho dos integrantes da carreira de auditor-fiscal,

julgue os itens subsequentes.

152 O regime de trabalho dos integrantes da carreira de

auditor-fiscal do trabalho é de quarenta e quatro horas

semanais, nos termos da CF. 

153 Embora o emprego doméstico não tenha sido recepcionado

pela CLT, as férias do empregado doméstico serão de trinta

dias, devendo ser ele remunerado com acréscimo de, no

mínimo, um terço a mais que o salário normal.

154 Para amamentar seu filho até que este complete seis meses de

vida, a mulher empregada tem direito a dois intervalos de

descanso especial durante a jornada de trabalho, de meia hora

cada um.

Em relação ao trabalho do menor e ao contrato de aprendizagem,

julgue os itens subsecutivos.

155 O contrato de aprendizagem, que pressupõe anotação na

CTPS, será extinto por lei em várias hipóteses, incluindo

aquela em que o aprendiz completa vinte e quatro anos de

idade, exceto se portador de deficiência, situação em que a

idade não será o fator determinante para o término do contrato.

156 Nos termos da legislação pátria, especialmente a CLT, é

admissível a contratação de trabalhador com dezessete anos

de idade para exercer a função de frentista em posto de

combustíveis.
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Com base nas normas regulamentadoras aprovadas pelo MTE,
julgue os itens seguintes.

157 Ao agente de inspeção do trabalho é proibido o uso de meios
audiovisuais de prova da infração nos processos resultantes da
ação fiscalizadora, em virtude de proibição expressa em norma
regulamentadora.

158 Diante da constatação de situação de trabalho que caracterize
risco grave e iminente ao trabalhador, poderão ser adotadas as
medidas de urgência denominadas embargo e interdição.
A interdição implica a paralisação total ou parcial do
estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento.

159 Nos alojamentos destinados a abrigar empregados da
construção civil, devem-se atender aos parâmetros de área e
altura descritos na norma regulamentadora do MTE, sendo
admitido o uso de até três camas sobrepostas na vertical, as
chamadas tricamas.

160 O auditor-fiscal do trabalho, no uso de suas atribuições,
estando diante de uma lavoura de grande extensão onde as
atividades sejam realizadas a céu aberto, deverá observar se
existem abrigos, ainda que rústicos, capazes de proteger os
trabalhadores contra intempéries; em caso negativo, ele deverá
tomar as medidas cabíveis, tendo em vista a obrigatoriedade
dos aludidos abrigos.

161 Ainda que haja a obrigatoriedade de que nenhuma saída de
emergência seja fechada à chave ou presa durante a jornada
de trabalho, as saídas poderão ser equipadas com dispositivos
de travamento que permitam fácil abertura do interior do
estabelecimento.

162 Conforme a norma regulamentadora que trata da segurança e
saúde no trabalho em empresas de abate e processamento de
carnes e derivados, as câmaras frias em que a temperatura
ambiente interior for igual ou inferior a !18 ºC devem possuir
indicação de tempo máximo de permanência no local.

Conforme disciplina a CLT quanto ao uso de EPI, julgue o item
abaixo.

163 Os empregados celetistas devem observar as normas de
segurança e medicina do trabalho, constituindo ato faltoso sua
recusa injustificada às instruções de segurança expedidas pelo
empregador e a recusa ao uso de EPI.

Com relação aos benefícios concedidos pelo RGPS em função da
ocorrência de acidente do trabalho, julgue os itens a seguir à luz das
normas pertinentes.

164 Para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez
e auxílio-doença em decorrência de acidente do trabalho, a
legislação de regência do RGPS dispensa o cumprimento do
período de carência, dado que se trata de evento não
programável.

165 Os períodos em que o segurado recebe benefício
previdenciário por incapacidade decorrente de acidente do
trabalho, de forma contínua ou não, não são contados como
tempo de contribuição.

166 É permitido que o segurado do RGPS receba conjuntamente os
benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição e
auxílio-doença acidentário, desde que estes decorram de
diferentes contingências.

O auxílio-acidente, que visa ressarcir o segurado em virtude de

acidente que lhe provoque a redução da capacidade laborativa, é,

conforme a doutrina de Fábio Zambitte Ibrahim, o único benefício

de natureza exclusivamente indenizatória. Tendo essa afirmação

como referência inicial, julgue os itens que se seguem, relativos ao

auxílio-acidente e ao auxílio-doença.

167 A legislação previdenciária veda a concessão do

auxílio-acidente quando o segurado, mesmo sendo vítima

de acidente de qualquer natureza, apresentar danos

funcionais ou redução da capacidade funcional sem

repercussão na capacidade laborativa.

168 A concessão do auxílio-acidente, restrita ao segurado

empregado, ao trabalhador avulso e ao segurado especial,

depende da ocorrência de acidente de qualquer natureza, com

produção de sequela definitiva e efetiva redução da capacidade

de trabalho do segurado em decorrência dessa sequela. 

169 O auxílio-doença é encerrado apenas com a morte do segurado,

de forma que o segurado poderá recebê-lo conjuntamente com

qualquer outro benefício, inclusive com a aposentadoria por

invalidez.

Os benefícios concedidos pelo RGPS, segundo a CF, devem ser

reajustados como forma de preservar-lhes, em caráter permanente,

o valor real, conforme critérios definidos em lei. A respeito do valor

dos benefícios do RGPS, julgue o item abaixo.

170 Na data do reajustamento, o valor dos benefícios do RGPS não

poderá exceder o limite máximo do salário-de-benefício,

respeitados os direitos adquiridos, salvo no caso da

aposentadoria por invalidez, quando o segurado necessitar da

assistência permanente de outra pessoa, situação em que o

valor será acrescido de 25%, ainda que o valor da

aposentadoria atinja o limite máximo.

Julgue os próximos itens, acerca da conceituação, da organização

e dos princípios constitucionais da seguridade social.

171 A assistência social, como uma das ações integrantes da

seguridade social, deve prover os mínimos sociais, por meio de

iniciativas do poder público e da sociedade com o propósito de

garantir o atendimento às necessidades básicas, vedado o

pagamento de qualquer benefício pecuniário.

172 A seguridade social é financiada por toda a sociedade, de

forma indireta, nos termos da lei, mediante recursos

provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito

Federal e dos municípios.

173 A meta da universalidade da cobertura e do atendimento a que

se refere a CF é a de que as ações destinadas a assegurar os

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social

alcancem todas as pessoas residentes no país, sem nenhuma

distinção.

CARGO: AUDITOR-FISCAL DO TRABALHO  – 5 –



||MTEP213_002_01N747608|| CESPE/UnB – MTE/2013

Em relação aos princípios e diretrizes da previdência social no
Brasil, julgue os seguintes itens.

174 Para o cálculo dos valores dos benefícios previdenciários, são
considerados os salários de contribuição, sendo, no caso da
aposentadoria especial, contabilizados os trinta e seis últimos
salários, corrigidos monetariamente.

175 A previdência social brasileira, além dos regimes geral e
próprios, é formada pelo regime de previdência complementar,
de caráter facultativo, organizado de forma autônoma e
baseado na constituição de reservas que garantam o pagamento
dos benefícios contratados.

Acerca da justificação administrativa, julgue o item abaixo.

176 A justificação administrativa, utilizada para a comprovação de
tempo de serviço, de dependência econômica, de identidade e
de relação de parentesco, deve, para produzir efeito, estar
baseada em prova material, não sendo admitida prova
exclusivamente testemunhal.

Julgue os itens a seguir, referentes aos segurados do RGPS.

177 O bolsista que se dedique, em tempo integral, a pesquisa,
em curso de especialização, pós-graduação, mestrado ou
doutorado, no Brasil ou no exterior, desde que não esteja
vinculado a qualquer regime de previdência social, será
considerado segurado obrigatório do RGPS.

178 Dona de casa inscrita como segurada facultativa do RGPS
poderá recolher contribuições em atraso, desde que a primeira
contribuição tenha sido recolhida sem atraso e não seja
ultrapassado o prazo de seis meses após a cessação das
contribuições.

179 Indivíduo que exerce, de forma autônoma, atividade de
contador devidamente reconhecida pelo órgão de classe é
considerado, de acordo com a legislação previdenciária,
segurado facultativo.

No que se refere às normas que regulamentam a condição de
dependente no RGPS, julgue os itens subsequentes.

180 Apesar de integrarem a segunda classe de dependentes, os pais
poderão fazer jus ao recebimento de pensão por morte, desde
que comprovem a dependência econômica do segurado a eles,
ainda que existam dependentes que integrem a primeira classe.

181 O companheiro e a companheira, desde que comprovem a
existência de união estável, integram o rol de dependentes da
primeira classe, o que lhes permite receber pensão por morte
ou auxílio-reclusão, conforme o caso.

Acerca da regulamentação de segurança e saúde no trabalho, julgue
os itens de 182 a 187.

182 O mandato dos membros eleitos da CIPA terá duração de um
ano, sendo permitida uma reeleição.

183 De acordo com a CF, é proibido o trabalho perigoso ou
insalubre aos trabalhadores urbanos e rurais menores de
dezoito anos de idade.

184 Em uma obra de construção civil, o fechamento provisório dos
vãos de acesso às caixas dos elevadores deve ser constituído de
material resistente e fixado de forma segura à estrutura, até o
momento da colocação definitiva das portas. A altura desse
fechamento deve ser de, no mínimo, 1,20 m.

185 A atividade que implicar exposição ocupacional a vibrações
localizadas ou de corpo inteiro, sem proteção adequada, será
caracterizada como insalubre em grau médio.

186 É recomendável que, ao se determinarem os limites de
exposição ao ruído, leve-se em consideração a opinião de
representantes dos empregadores.

187 Sempre que possível, é recomendável que o sistema de
inspeção do trabalho nos estabelecimentos industriais esteja
sob vigilância e controle de uma autoridade central.

Em uma loja de artigos recreativos e esportivos com 87
empregados, localizada em um centro comercial, um vendedor
sofreu, durante seu expediente, agressão física por parte de um
cliente que estava aparentemente privado do uso da razão. O
vendedor foi atendido em uma unidade de saúde e, em seguida,
liberado para voltar ao trabalho, uma vez que os ferimentos não
foram graves.

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens subsecutivos.

188 Caso o empregado em questão necessite afastar-se do trabalho
posteriormente, ainda em consequência da agressão sofrida, ele
fará jus ao auxílio-acidente.

189 A loja em questão, em face de sua atividade principal, não
precisa constituir CIPA, mas deve associar-se à CIPA coletiva
do centro comercial em que se localiza.

190 Na situação descrita, a empresa deve comunicar ao INSS a
agressão sofrida pelo trabalhador, por meio de CAT, até o
primeiro dia útil seguinte ao de sua ocorrência.

191 Nessa situação, ainda que seja caracterizado acidente de
trabalho, não haverá necessidade de o empregado realizar
perícia do INSS.

As estatísticas oficiais sobre acidentes de trabalho e doenças
ocupacionais já consolidadas mais recentes dizem respeito ao ano
2011. Com base nesses dados, julgue os itens a seguir.

192 Em 2011, nos acidentes típicos e nos de trajeto, a faixa etária
decenal com maior incidência de acidentes foi a constituída por
pessoas de vinte a vinte e nove anos de idade.

193 No referido ano, a incidência de doenças do trabalho
registradas mediante CAT no INSS foi maior em mulheres que
em homens.

Acerca da perícia médica do INSS, julgue os itens que se seguem.

194 Caso um segurado do INSS que exerça mais de uma atividade
se torne incapaz de realizar definitivamente uma delas, ele
deverá ser aposentado por invalidez, sendo vedada a
manutenção da outra atividade. 

195 Caso um empregado de uma empresa de construção de redes
de abastecimento de água e de coleta de esgoto desenvolva
miocardiopatia infecciosa, o quadro deverá ser considerado
como acidente de trabalho, por meio de nexo técnico
epidemiológico.

196 A inspeção de ambientes de trabalho para fins previdenciários
e a caracterização da invalidez para benefícios previdenciários
e assistenciais são atribuições que competem privativamente
aos peritos médicos da previdência social e, supletivamente,
aos supervisores médico-periciais.
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Julgue os seguintes itens, acerca das LER/DORT.

197 Cervicalgia, lombalgia, dedo em gatilho e fibromatose da
fáscia palmar são diagnósticos possivelmente relacionados ao
trabalho e, portanto, podem ser enquadrados como
LER/DORT.

198 Entre os fatores de risco ocupacional relacionados ao
desenvolvimento de quadros de LER/DORT inclui-se a
exposição às vibrações, ao calor e ao ruído.

199 Na pesquisa e no diagnóstico de casos de dor osteomuscular de
origem ocupacional, as atividades extralaborais do paciente
devem ser identificadas, pois, geralmente, elas desencadeiam
quadros semelhantes aos casos de LER/DORT.

A respeito das doenças pulmonares de origem ocupacional, julgue
os próximos itens.

200 A siderose, decorrente da exposição a fumos de óxido de ferro,
caracteriza-se por alterações radiológicas pulmonares difusas,
que são associadas ao desenvolvimento precoce de
insuficiência respiratória grave.

201 A principal causa da pneumoconiose em trabalhadores que
lidam com o carvão é a exposição ocupacional ao carvão
vegetal proveniente da parte lenhosa de madeiras não
resinosas.

202 No Brasil, o uso da maior parte dos asbestos é proibido, exceto
o crocidolita, cujo limite de tolerância mostra-se inferior ao
proposto pelos organismos internacionais de saúde e segurança
do trabalho.

Acerca da proteção do trabalho do menor e da mulher, julgue os
itens a seguir.

203 Em trabalho contínuo, a força muscular máxima que pode ser
exigida à mulher pelo seu empregador é de 25 kg.

204 Em caso de aborto não criminoso, a mulher celetista terá
direito a repouso remunerado de trinta dias.

205 Para que um menor possa exercer atividade de trabalho nas
ruas, praças e outros logradouros, é necessária autorização
prévia de juiz de menores.

Julgue os próximos itens, relativos aos princípios de contabilidade
fixados pelo Conselho Federal de Contabilidade.

206 O cumprimento do princípio da prudência é indispensável à
correta aplicação do princípio da competência.

207 Conforme o princípio contábil da entidade, a soma ou
agregação contábil não resulta em uma nova entidade, mas em
uma unidade de natureza econômico-financeira.

Em relação ao patrimônio, julgue os itens subsequentes. 

208 Créditos incobráveis e estoques de medicamentos vencidos não
representam ativos.

209 A existência de uma obrigação futura é requisito essencial para
a contabilização de um passivo.

Acerca das variações decorrentes dos fatos administrativos, julgue
os itens seguintes.

210 A compra de veículos à vista é um fato modificativo
aumentativo que deve ser registrado em lançamento de
primeira fórmula.

211 O pagamento de duplicatas com juros é um fato modificativo
diminutivo que deve ser registrado em lançamento de terceira
fórmula.

Julgue os itens a seguir, relativos a plano de contas e a funções e
estrutura das contas.

212 A conta juros ativos é uma conta de resultado, analítica, de
natureza credora, unilateral e dinâmica.

213 A conta passivo circulante é denominada conta sintética, sendo
o seu saldo obtido pelo somatório do saldo de contas analíticas.

ativo passivo

2012 2011 2012 2011

ativo circulante 70 50 passivo circulante 35 25

disponível 30 30 fornecedores 30 15

estoque 40 20 impostos a pagar 5 10

ativo não circulante 60 50 passivo não circulante 35 25

investimentos 30 20 empréstimos a longo prazo 35 25

imobilizado 30 30
patrimônio líquido 60 50

capital social 60 50

total 130 100 total 130 100

Considerando os dados apresentados na tabela acima, referentes ao
balanço patrimonial de uma organização hipotética, julgue os itens
que se seguem.

214 Em 2012, o índice de liquidez seca foi menor que 1.

215 O índice de liquidez imediata em 2011 foi igual a 2.

Julgue os itens a seguir, a respeito da destinação do resultado e do
ponto de equilíbrio econômico.

216 Atinge-se o ponto de equilíbrio econômico quando a soma das
margens de contribuição totaliza o montante indicativo de que
não haverá lucro nem prejuízo.

217 Tanto nas companhias abertas quanto nas companhias de
grande porte, os lucros apurados devem ser mantidos na conta
lucros acumulados.

Julgue os itens subsecutivos, acerca de demonstrações contábeis.

218 A demonstração do valor adicionado permite analisar o
desempenho econômico da empresa e não considera, em sua
apuração, as despesas com depreciação, amortização ou
exaustão.

219 Os pagamentos de caixa a investidores para adquirir ou
resgatar ações da entidade são classificados, na demonstração
do fluxo de caixa, como atividades de financiamento.

220 Caso haja necessidade, é permitido realizar ajustes para
adequar demonstrações contábeis de entidade de grupo
econômico que utilize políticas contábeis diferentes para
transações e eventos de mesma natureza.
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PROVA DISCURSIVA (P
3
)

• Nesta prova, faça o que se pede, usando os espaços para rascunho indicados no presente caderno. Em seguida, transcreva os textos

para o CADERNO DE TEXTOS DEFINITIVOS DA PROVA DISCURSIVA (P
3
), nos locais apropriados, pois não serão avaliados

fragmentos de texto escritos em locais indevidos.

• Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado. Será também

desconsiderado o texto que não for escrito na(s) folha(s) de texto definitivo correspondente(s).

• No caderno de textos definitivos, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha

qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado. Caso queira assinar seus textos, utilize apenas o nome

Auditor-Fiscal do Trabalho. Ao texto que contenha outra forma de identificação será atribuída nota zero, correspondente à

identificação do candidato em local indevido.

• Em cada questão, ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 20,00 pontos, dos quais até 1,00 ponto será atribuído ao quesito

apresentação (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto

estruturado). Na dissertação, esses valores corresponderão a 40,00 pontos e 2,00 pontos, respectivamente.

QUESTÃO 1

Discorra, à luz da Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, sobre as ações de combate

à discriminação contra a mulher na esfera trabalhista, abordando, necessariamente, os seguintes aspectos:

< objetivo da referida convenção; [valor: 5,00 pontos]

< direitos trabalhistas que devem ser assegurados às mulheres pelos Estados-partes com vistas à eliminação da discriminação;

[valor: 8,00 pontos]

< medidas que devem ser tomadas pelos Estados-partes com o intuito de impedir a discriminação contra a mulher por motivo de

casamento ou maternidade e assegurar a efetividade de seu direito ao trabalho. [valor: 6,00 pontos]
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QUESTÃO 2

Tradicionalmente, os economistas tendem a considerar a determinação de salários no mercado

de trabalho de forma similar à determinação de preços em um mercado qualquer, onde as forças de oferta

e de demanda desempenham papel central. Nesse contexto, o sindicato é visto como um vendedor

monopolista de trabalho regido pelo princípio da maximização, de modo que a união laboral passa a ser

interpretada de forma análoga a uma firma que comercializa o seu produto. Contudo, quando se rejeita

a determinação dos salários nominais pelas forças de mercado, sob as quais o mercado de trabalho

deveria sempre se comportar da mesma forma que todos os demais mercados, abre-se espaço para

discutir aspectos relacionados à estrutura institucional do mercado de trabalho e da dinâmica salarial, à

heterogeneidade dos agentes participantes do sindicato, ao tamanho dos grupos tomadores de decisão,

entre outros aspectos.

Tendo o texto acima como referência inicial, discorra sobre os efeitos macroeconômicos da negociação coletiva sobre o nível de

desemprego e a inflação [valor: 9,00 pontos] e indique a razão econômica de o resultado da taxa de desemprego ser menor em países com

determinação salarial no âmbito da firma ou no âmbito centralizado que em países com determinação salarial no âmbito da indústria

[valor: 10,00 pontos].
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QUESTÃO 3

Considere que determinada lei tenha conferido ao trabalhador urbano o direito ao recebimento de seguro contra acidente de trabalho em

percentuais maiores que os previstos para os trabalhadores rurais. Em face dessa situação, discorra sobre o tratamento dado pela

Constituição Federal de 1988 aos trabalhadores urbanos e rurais [valor: 10,00 pontos], esclarecendo, à luz do entendimento do Supremo

Tribunal Federal (STF), se há compatibilidade da referida lei com o texto constitucional [valor: 9,00 pontos].
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DISSERTAÇÃO

Determinado servidor público requereu à administração pública a conversão de férias vencidas

e não gozadas em indenização pecuniária, argumentando que, por motivo de interesse público

(necessidade do serviço), a administração não autorizara o exercício do direito. O órgão público indeferiu

o pedido de conversão, ressaltando a ausência de autorização legal para o deferimento.

Em face dessa situação hipotética, discorra sobre o direito constitucional do servidor às férias [valor: 8,00 pontos], abordando se é viável

a conversão desse direito em pecúnia [valor: 20,00 pontos], com fundamento na legislação de regência e na jurisprudência do Supremo

Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça [valor: 10,00 pontos].
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PROVA DISCURSIVA (P
4
)

• Nesta prova, faça o que se pede, usando os espaços para rascunho indicados no presente caderno. Em seguida, transcreva os textos

para o CADERNO DE TEXTOS DEFINITIVOS DA PROVA DISCURSIVA (P
4
), nos locais apropriados, pois não serão avaliados

fragmentos de texto escritos em locais indevidos.

• Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado. Será também

desconsiderado o texto que não for escrito na(s) folha(s) de texto definitivo correspondente(s).

• No caderno de textos definitivos, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha

qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado. Caso queira assinar seus textos, utilize apenas o nome

Auditor-Fiscal do Trabalho. Ao texto que contenha outra forma de identificação será atribuída nota zero, correspondente à

identificação do candidato em local indevido.

• Em cada questão, ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 20,00 pontos, dos quais até 1,00 ponto será atribuído ao quesito

apresentação (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto

estruturado). No parecer técnico, esses valores corresponderão a 40,00 pontos e 2,00 pontos, respectivamente.

QUESTÃO 1

Após a realização de detalhado diagnóstico acerca das dificuldades na gestão dos projetos

desenvolvidos em determinado órgão público, verificou-se que cada unidade funcional desse órgão

adotava uma metodologia diferente para a administração de seus projetos (formulação, execução,

acompanhamento e avaliação), o que ocasionava diversos problemas de comunicação e integração de

informações necessárias para a sustentação do processo decisório e a produção de relatórios gerenciais,

concluindo-se que uma das principais razões para as dificuldades enfrentadas consistia na ausência

sistemática de uma metodologia que levasse em consideração um grupo de processos básicos de

gerenciamento de projetos, bem como na falta de uma estrutura dedicada ao apoio aos gerentes de

projeto.

Com base nessa situação, formule uma proposta de gerenciamento de projetos que, embasada nas melhores práticas do

PMBOK®, possa solucionar os problemas apresentados. Ao elaborar o seu texto, atenda ao que se pede a seguir.

< Mencione a importância e as funções de uma estrutura de gerenciamento. [valor: 6,00 pontos]

< Identifique os grupos de processos de gerenciamento de projetos. [valor: 6,00 pontos]

< Apresente uma descrição sumária da metodologia proposta. [valor: 7,00 pontos]
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QUESTÃO 2

José, auditor-fiscal do trabalho, durante operação fiscalizatória em uma fazenda produtora de

milho, entabulou conversa com um jovem trabalhador que colhia milho juntamente com outras pessoas,

todos trajando bermudas e calçando chinelos, sob forte sol. Pela explanação do jovem, José constatou

que o rapaz tinha dezessete anos de idade e trabalhava na fazenda desde os quinze anos de idade. Ficou

sabendo também que o proprietário da fazenda exigia que todos os trabalhadores dormissem no local de

trabalho, em um único alojamento, cimentado, com capacidade para um grupo de sessenta pessoas, com

colchão, porém sem camas, e, durante o dia, o espaço interno do alojamento, equipado com dois fogões

a lenha, era aproveitado para o preparo dos alimentos e para refeitório. O fiscal verificou, ainda, que

havia na fazenda um grupo de aproximadamente sessenta e cinco pessoas, com idades entre dezesseis

e quarenta anos, homens e mulheres que trabalhavam em total condição de igualdade, sem carteira de

trabalho ou qualquer outro documento comprobatório de relação de trabalho e sem qualquer exame

médico; que a jornada de trabalho diária era cumprida das 5 h às 18 h, com, aproximadamente, uma hora

para almoço; que os trabalhadores adquiriam, com recursos próprios, os alimentos e roupas que

consumiam no trabalho, à escolha deles; e que, ao final de cada mês, cada trabalhador recebia R$ 20,00

por dia trabalhado. 

Com base na situação hipotética apresentada e à luz da legislação trabalhista brasileira, discorra, de forma fundamentada, sobre as

irregularidades trabalhistas evidenciadas [valor: 8,00 pontos], propondo soluções para os problemas identificados [valor: 8,00 pontos]

e especificando a forma de intervenção do auditor-fiscal do trabalho no caso [valor: 3,00 pontos].
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QUESTÃO 3

Antônio trabalhou, por trinta anos,  como mecânico de aeronaves em uma empresa de

manutenção e reparação de aeronaves com vinte e um funcionários, localizada em hangar do Aeroporto

Internacional de Brasília. Antônio cumpria jornada de trabalho diária de oito horas, sendo submetido

diariamente, por cerca de 30 minutos, a um nível de ruído contínuo/intermitente de 130 dB(A), ou seja,

acima dos limites de tolerância admitidos. Em seu exame demissional, foi detectada perda auditiva

bilateral. O empregador ficou surpreso ao saber do problema de saúde de Antônio, pois, nos relatórios

da comissão interna de prevenção de acidentes (CIPA) sobre as verificações dos ambientes e condições

de trabalho na empresa, não foram apontadas situações de risco para a segurança e a saúde dos

empregados.

Segundo informações dos demais empregados, Antônio, havia anos, utilizava o equipamento de

proteção individual (EPI) destinado à proteção auditiva em um dos ouvidos apenas, o esquerdo, e, ao ser

questionado pelos colegas, sempre afirmava que o EPI estava danificado e ele havia solicitado a

substituição por anos, sem ser atendido, e que não podia perder o emprego, por isso preferia trabalhar

daquela forma, fato, posteriormente, confirmado e comprovado por Antônio.

Com base nessa situação hipotética, discorra sobre os procedimentos de proteção à segurança e à saúde do trabalhador, abordando,

necessariamente, os seguintes aspectos:

< posicionamento da Organização Internacional do Trabalho quanto à proteção do trabalhador contra ruídos e vibrações

(Convenção n.º 148 – Proteção dos trabalhadores contra os riscos profissionais devidos à contaminação do ar, ao ruído, às

vibrações no local de trabalho); [valor: 5,00 pontos]

< atuação da CIPA na situação apresentada; [valor: 7,00 pontos]

< responsabilidades do empregador e do empregado no que se refere ao fornecimento, manutenção e uso do

EPI. [valor: 7,00 pontos]
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PARECER TÉCNICO

Na ata da primeira reunião de uma comissão interna de prevenção de acidentes (CIPA)

recentemente empossada em uma construtora de médio porte, foram registrados os seguintes fatos: (1)

Os programas de condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção civil referentes aos

três canteiros de obras da construtora eram exatamente iguais, tendo sido o primeiro assinado por

engenheiro de segurança do trabalho e os outros dois, por técnico de segurança do trabalho, apesar de

a destinação e a fase das obras serem bem distintas. (2) Recentemente, a empresa contratou mulheres

como serventes de obra, tendo várias delas reclamado do excesso de peso que tinham de carregar, e

uma, que sofria de lombalgia, apresentou atestados médicos relacionados a problemas na coluna, tendo

sido o primeiro deles de três dias, após os quais a mulher retornou ao trabalho; após dez dias de trabalho,

a mesma servente apresentou novo atestado, de quatorze dias, após os quais retornou ao trabalho, para

não ser encaminhada ao INSS, embora ainda sentisse dores, segundo ela. (3) Estando os canteiros de

obras situados em uma mesma quadra, os médicos do trabalho atendem os empregados em exames

periódicos somente em um dos canteiros; o atestado de saúde ocupacional (ASO) é emitido apenas com

base no exame físico, sendo utilizados, para todas as funções, os termos "apto" ou "inapto". (4) Em

episódio recente, um pedreiro que rebocava a parede externa no décimo andar sentiu-se mal e somente

não caiu do andaime porque estava preso ao cinto de segurança; ao verificar o ASO relativo ao pedreiro,

a CIPA observou o registro da expressão "apto para a função". (5) Em outro episódio, um motorista da

empresa levava uma encomenda de cimento no caminhão da firma quando sofreu acidente grave, não

tendo sido emitida a respectiva comunicação de acidente do trabalho (CAT), sob a alegação de ele estar

fora do canteiro de obras; entretanto, os membros da CIPA concluíram que a própria comissão deveria

emitir a CAT, com registro de acidente de trajeto.

O presidente da referida CIPA, por ocasião da inspeção de um auditor-fiscal do trabalho nos

canteiros de obras da construtora, solicitou-lhe a emissão de parecer técnico acerca do conteúdo da ata

da reunião da CIPA, pois supunha que o curso de formação para os membros da CIPA não teria sido

adequado e tinha dúvidas em relação a possíveis irregularidades citadas na ata. O gerente da obra

opôs-se ao oferecimento de vista da ata ao auditor-fiscal, alegando a existência de aspectos confidenciais

na referida ata.

Redija, na condição de auditor-fiscal do trabalho, o parecer técnico mencionado no último parágrafo da situação hipotética

apresentada, abordando, necessariamente, os seguintes aspectos:

< possíveis irregularidades referentes à segurança e à saúde do trabalhador e à previdência social descritas na ata;

[valor: 10,00 pontos]

< providências a serem adotadas para a adequação da construtora às condições de segurança do trabalho; [valor: 10,00 pontos]

< consequências para a segurança do trabalho na construção civil da crescente contratação de mulheres neste setor econômico;

[valor: 10,00 pontos]

< orientações à CIPA, com base na legislação específica, no que diz respeito à capacitação de seus integrantes e ao acesso do

auditor-fiscal do trabalho às atas das reuniões dessa comissão. [valor: 8,00 pontos]
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