
 

 

 

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA ESCRITA DISCURSIVA  
 

CONCURSO PÚBLICO – COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU 
 

CARGO: ANALISTA DE GESTÃO – ANG – ASSISTENTE SOCIAL 
 

Os principais desafios, as demandas e as possibilidades para o exercício profissional do assistente social são, entre 
outros: 

 consistência e coerência teórico‐metodológica; 

 conhecimento da realidade social do país e referência às estratégias de conhecimento das condições de trabalho e 
de vida dos trabalhadores alvo;   

 coerência entre os fundamentos teórico‐metodológicos e as estratégias de intervenção;  

 referência aos valores éticos da profissão e a direção social do Projeto Ético‐político profissional;  
 referência e sustentação no marco legal da política de previdência e assistência social; e,  

 criatividade em relação às atividades e referência às estratégias de avaliação. 
 
 
Fontes: 
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São Paulo: Cortez, 2008.  

• BEHRING, E. R. e BOSCHETTI, I. Política Social: fundamentos e história. 5. Ed. São Paulo: Cortez, 2008.   
• MATTOS,  M.  C.  Assessoria,  consultoria,  auditoria,  supervisão  técnica.  In:  Serviço  Social:  direitos  sociais  e 
competências profissionais. Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009.  

• AMARAL, A. S. e CESAR, M. O  trabalho do assistente  social nas empresas capitalista.  In: Serviço Social: direitos 
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debate do judiciário, no penitenciário e na previdência social. 5 ed. São Paulo: Cortez, 2005.  
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O texto deverá apresentar, no mínimo, os seguintes conceitos: 
 
1. Dimensão ou Responsabilidade Legal: consiste em cumprir as leis e os regulamentos editados pelas autoridades 

competentes que estabelecem padrões mínimos de comportamento responsável. A empresa, nesta dimensão, 
adota o padrão mínimo de comportamento responsável exigido pela sociedade. Os grupos de tais leis são aquelas 
que regulamentam: concorrência, proteção ao consumidor, promoção de equidade e segurança, proteção ao 
meio ambiente, incentivo para promover o cumprimento da legislação e prevenção contra más condutas. 

 
2. Dimensão ou Responsabilidade Ética da Responsabilidade Social: refere-se a comportamentos e atividades 

esperados ou proibidos naquilo que interessa ao pessoal da empresa, à comunidade e à sociedade, ainda que não 
codificados em lei. Os padrões éticos de comportamento levam em conta o equitativo, o justo e o respeito aos 
direitos de terceiros.  

 
3. Dimensão ou Responsabilidade Econômica da Responsabilidade Social: refere-se à maneira como os recursos 

para a produção de bens e serviços serão distribuídos no sistema social. O grau de responsabilidade social da 
empresa, na dimensão econômica, pode ser medido pela forma como ela se relaciona com a concorrência, ou 
seja, os acionistas, os consumidores, os empregados, a comunidade em geral  e o meio ambiente, ou seja, em 
outras palavras, como ela exerce seu poder econômico.  

 
4. Dimensão ou Responsabilidade Filantrópica da Responsabilidade Social: refere-se à contribuição das empresas 

para a qualidade de vida e o bem-estar dos membros da comunidade em que elas atuam. Além de produtos 
seguros e saudáveis, de uma comunicação clara e honesta sobre os problemas que possam afetar os 
consumidores, além da não devastação desnecessária dos recursos ambientais, a sociedade espera que as  
empresas contribuam efetivamente para os objetivos gerais da comunidade, através do apoio à educação, à 
cultura e às atividades cívicas. 

 
 
Fontes: 
 CARROLL, Archie. Corporate social responsibility: business and society. Vol. 28. 1999. 
 FERREL, O. C.; FRAEDRICH, John; FERREL, Linda. Ética empresarial: dilemas, tomadas de decisões e casos. Rio de 

Janeiro: Reichmann & Affonso, 2001. 
 Instituto Ethos de Responsabilidade Social. Disponível em: http://www.ethos.org.br. Acesso em 31 de março de 

2014. 
 MACHADO FILHO, C. P. M. Responsabilidade social e governança: o debate e as implicações. São Paulo: Pioneira 

Thompson Learning, 2006. 
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Como regra, a legislação brasileira adota a teoria do risco administrativo para explicar a responsabilização das 
pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público (art. 37, 
§6º, da CRFB/88) pelos danos causados. Pela referida teoria, que é objetiva, há a necessidade da presença de três 
elementos para a responsabilização da Administração Pública: a conduta estatal; o dano; e, o nexo de causalidade 
entre a conduta e o dano. Em tal situação não há que se falar em prova do elemento subjetivo do Estado: dolo ou 
culpa.  
No entanto, quando se tratam de condutas omissivas, hoje, a doutrina e jurisprudência dominantes reconhecem a 
aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva, estando, assim, o dever de indenizar condicionado à comprovação 
do elemento subjetivo, a culpa e o dolo, admitindo a aplicação da culpa anônima do serviço ou culpa do serviço, que 
se contenta com a comprovação de que o serviço não foi prestado ou foi prestado de forma ineficiente ou atrasada.  
Deste modo, diferentemente da teoria objetiva, a teoria subjetiva exige quatro elementos definidores: o 
comportamento estatal (omissivo), o dano, o nexo de causalidade entre a omissão e o dano e a culpa ou dolo. 
Ressalta-se que, de qualquer modo, a conduta deve ser ilícita, ou seja, deve haver o descumprimento de um dever 
legal.  
Como explica Fernanda Marinela: “Se em razão das chuvas, um administrador descumpre o dever legal de manter as 
galerias limpas ocasionando vários prejuízos, há responsabilidade, não pelas chuvas, mas pela ausência do serviço 
(...)”. 
Assim, no caso apresentado, tratando-se de conduta omissiva, mas presentes os elementos definidores da 
responsabilidade subjetiva, quais sejam, o comportamento estatal omissivo, descumpridor de um dever legal, o 
dano, o nexo de causalidade e a culpa, o município de Pedra Bonita tem o dever legal de indenizar João da Silva 
pelos prejuízos sofridos. 
Com relação ao prazo prescricional, no entanto, está equivocada a orientação dada pelo advogado. Sempre se 
admitiu a aplicação do prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32. Entretanto, com o advento do 
Código Civil de 2002, que estabeleceu como regra o prazo de 3 (três) anos para reparação, alguns doutrinadores 
passaram a admitir a aplicação da regra do Código Civil à Fazenda sobre o argumento de que seria necessária uma 
interpretação normativa-sistemática. Se a ordem jurídica sempre beneficiou a Fazenda Pública com prazos 
prescricionais menores, seria absurdo manter o prazo maior do referido decreto. No entanto, o Superior Tribunal de 
Justiça pacificou a questão, definindo em 5 (cinco) anos o prazo prescricional para propor qualquer ação contra a 
Fazenda Pública, conforme disposto no Decreto mencionado.  
 
 
Fonte: MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 8. ed. Niterói: Impetus, 2014. p. 1014. 
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1. Sobre a importância da gestão de documentos na aplicação efetiva da Lei de Acesso à Informação, o texto deve 

considerar, pelo menos, um dos seguintes argumentos: 
 

 As informações produzidas, recebidas e acumuladas pelos órgãos e entidades da Administração Pública no 
exercício de suas funções e atividades são registradas nos documentos arquivísticos públicos, que, por sua vez, 
são preservados nos serviços de arquivo das instituições públicas e/ou nas instituições arquivísticas públicas. As 
informações contidas nos documentos arquivísticos públicos são instrumentos essenciais para: a tomada de 
decisões; a comprovação de direitos individuais e coletivos; e, o registro da memória coletiva. 

 

 A implantação de um programa de gestão de documentos garante aos órgãos e entidades públicas o controle 
sobre as informações que produzem ou recebem; agilidade na recuperação das informações; e, uma economia 
significativa de recursos (humanos, materiais e tecnológicos) que envolvem o tratamento, a localização, a 
recuperação e o acesso aos documentos e informações públicas. 

 

 A gestão de documentos vai ao encontro da orientação dos governos de simplificar os procedimentos 
administrativos, imprimir maior qualidade e produtividade, assegurando, assim, o direito de acesso pleno à 
informação pelo usuário do serviço público.  

 
2. Sobre os objetivos e as rotinas e/ou procedimentos da gestão de documentos no contexto de aplicação da Lei de 

Acesso à Informação, como os que vão ao encontro dos objetivos, diretrizes e princípios da Lei de Acesso, deve-se 
considerar alguns dos seguintes objetivos: 
 assegurar o pleno exercício da cidadania; 

 agilizar o acesso aos arquivos e às informações; 

 promover a transparência das ações administrativas; 

 garantir economia, eficiência e eficácia na administração; 

 agilizar o processo decisório; 

 controlar e padronizar o fluxo/trâmite de documentos e informações; 

 racionalizar a produção, organização e recuperação dos documentos,; 

 normalizar os procedimentos para avaliação, transferência, recolhimento, guarda e eliminação de documentos; 

 preservar o patrimônio documental considerado de guarda permanente; 

 agilizar a recuperação dos documentos e das informações; e,  

 estimular a pesquisa e uso de documentos e informações. 
 

Sobre as rotinas e/ou procedimentos, o texto deve apresentar argumentos perpassando por algumas das 
seguintes questões: 
 

 A gestão documental garante o efetivo controle do documento desde a produção até a destinação final 
(eliminação ou guarda permanente) e permite a localização dos documentos e acesso rápido às informações. 

 

 A ausência da política de gestão de documentos conduz a uma ausência de normas, métodos e procedimentos 
de trabalho padronizados em relação ao tratamento dos documentos arquivísticos públicos, provocando a 
produção e o acúmulo desordenado de documentos nos órgãos da administração pública, de modo que 
dificulta o acesso às informações.   



 

 

 A elaboração de um conjunto de normas e procedimentos técnicos para a produção, tramitação, classificação, 
avaliação, uso, arquivamento, preservação, eliminação e destinação de documentos permite o 
desenvolvimento e a implementação eficaz de sistemas informatizados de gestão de documentos e 
informações, os quais, por sua vez, contribuem na localização, recuperação e acesso às informações públicas. 

 

 A definição de normas e procedimentos técnicos referentes à produção, tramitação, classificação, avaliação, 
uso, arquivamento, preservação, eliminação e destinação de documentos contribui decisivamente para atender 
às demandas da sociedade por transparência, possibilita a fiscalização das ações do governo, assegura o efetivo 
exercício da cidadania, além do acesso rápido aos documentos e informações gerados pelo Poder Público. 

 

 O controle pleno dos documentos, desde a sua produção até a destinação final, necessita de uma estruturação 
e uma integração dos serviços de protocolo e arquivos, bem como uma padronização dos procedimentos 
técnicos. A estruturação e a integração dos serviços de protocolos e arquivos permitem que os documentos e 
suas informações sejam gerenciados, localizados e recuperados com eficácia e eficiência durante a sua 
tramitação e durante o período que aguardam o cumprimento de seus prazos nos arquivos. 

 

 As falhas no controle da produção e tramitação dos documentos, a acumulação desordenada e a falta de 
normas e procedimentos arquivísticos comprometem a qualidade das atividades rotineiras dos órgãos e 
entidades da Administração Pública, dificultando, assim, o acesso à informação e gerando um aumento dos 
custos operacionais. 

 

 A elaboração/produção padronizada de tipos documentais e as decisões em relação ao fluxo/tramitação dos 
documentos contribuem para a implantação de sistemas de organização da informação e aplicação de novas 
tecnologias aos procedimentos administrativos. 

 

 A classificação – e, consequentemente, o Plano de Classificação – e a avaliação – e, consequentemente, a 
Tabela de Temporalidade de Documentos de Arquivo – garantem a simplificação e a racionalização dos 
procedimentos de gestão de documentos, permitindo uma maior agilidade e precisão na recuperação dos 
documentos e informações e preservando ou autorizando a eliminação criteriosa de documentos. 

 
 
Fontes: 
 BERNARDES, Ieda Pimenta (Coordenadora.).  Gestão Documental Aplicada. São Paulo: Arquivo Público do 

Estado de São Paulo, 2008. p. 36. Disponível em: 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/saesp/GESTAO_DOCUMENTAL_APLICADA_Ieda.pdf.  

 INDOLFO, Ana Celeste. O acesso às informações públicas: retrocessos e avanços da legislação 
brasileira. Informação arquivística, Rio de Janeiro, RJ, v. 2, n. 1, p. 4-23, jan.-jun./2013. Disponível em: 
http://www.aaerj.org.br/ojs/index.php/informacaoarquivistica/article/view/14/10. Acesso em: 02 de abril de 
2014. 

 INDOLFO, Ana Celeste. Percepções dos servidores federais sobre a implementação da Lei de Acesso à 
Informação nos serviços arquivísticos. Liinc em Revista, Rio de Janeiro, v. 9, n. 2, p. 536-550, novembro/2013. 
Disponível em: http://revista.ibict.br/liinc/index.php/liinc/article/viewFile/635/435. Acesso em: 02 de abril de 
2014. 

 JARDIM, José Maria. A implantação da Lei de Acesso à Informação pública e a gestão da informação arquivística 
governamental. Liinc em Revista, Rio de Janeiro, v. 9, n. 2, p. 383-405, novembro/2013. Disponível em: 
http://revista.ibict.br/liinc/index.php/liinc/article/viewFile/639/439.  Acesso em: 02 de abril de 2014. 
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1. O processo de referência denomina a atividade que envolve o usuário, consulente, e durante a qual se executa o 

serviço de referência em sua totalidade. Este processo gira em torno do ponto de contato inicial, no momento em 
que o usuário elabora sua consulta ao bibliotecário, mas surge quando o usuário reconhece como consulente a 
existência de um problema que se estende durante, e após, a busca da informação solicitada, realizada pelo 
bibliotecário, até a entrega da resposta, ponto em que se chega mutuamente ao entendimento de que o 
problema original foi efetivamente solucionado. 

 
2. As etapas ou passos que constituem o processo normal de referência são compostas por: 

 problema – processo que atrai a atenção de um usuário potencial da biblioteca, que pode ser de fonte interna 
ou externa: a interna é de origem psicológica ou cognitiva, que surge na mente de uma pessoa; e, a externa é 
proveniente do contexto social ou, pelo menos, situacional do indivíduo;  

 necessidade de informação – para lidar com o problema torna-se necessário conhecer alguma coisa para se ter 
a solução, seja motivada por desejo de conhecer e compreender ou apenas por curiosidade, pois há várias 
maneiras de se descobrir o que deseja;  

 questão inicial – o fazer perguntas, pois é uma das formas mais importantes para o ser humano adquirir 
conhecimento, formulando-a como questão intelectualmente elaborada;  

 questão negociada – busca ter a certeza de que a questão inicial está formulada de maneira mais precisa à 
necessidade de informação, compara-se à questão com a forma como as informações são organizadas na 
biblioteca e nas fontes de informação;  

 estratégia de busca – como o acervo de informações, seja local ou remoto, será consultado, quais as partes 
serão consultadas e em que ordem;  

 processo de busca – a realização da busca que, em geral, compete ao bibliotecário;  
 resposta – resultado da busca que, se executado de forma correta, irá corresponder com o enunciado da 

busca; e, 
 solução – resposta ou solução potencial, que deve ser avaliada pelo bibliotecário e pelo usuário (consulente) 

juntos para aprovação do produto da pesquisa, para, dessa forma, concluir e encerrar o processo de referência. 
 A sequência de etapas e passos apresentada representa a totalidade do processo de referência, do começo ao 

fim, de forma geral. Contudo, a utilização da informação ou do conhecimento pelas pessoas, como estas utilizam 
a informação, não está representada no processo de referência.  

 
 
Fonte: GROGAN, Denis. O processo de referência. In: GROGAN, Denis. A prática do serviço de referência. Brasília: 
Briquet de Lemos, 2005. Cap. 3, p. 51-54. Adaptado. 
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1. A Constituição brasileira garante a livre manifestação do pensamento, de forma que a criação, a expressão e a 

informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. Nenhuma lei conterá 
dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de 
comunicação social brasileiro. Desta forma, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e 
artística no Brasil. 

 
2. Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, serem objetos de monopólio ou oligopólio. 

Enquanto a publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade, os veículos 
eletrônicos (rádio e televisão) necessitam de concessão, permissão, autorização e renovação autorizados pelo 
Poder Executivo, observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal. A 
propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos 
ou naturalizados há mais de dez anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham 
sede no País. Em qualquer caso, pelo menos setenta por cento do capital total e do capital votante das empresas 
jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens deverá pertencer, direta ou indiretamente, a 
brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e 
estabelecerão o conteúdo da programação. A responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da 
programação veiculada são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, em qualquer 
meio de comunicação social.  

 
3. A produção e a programação nas emissoras de rádio e televisão do Brasil têm como princípios a preferência a 

finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas, com a promoção da cultura nacional e regional e 
estímulo à produção independente que objetive sua divulgação, a regionalização da produção cultural, artística e 
jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei e o respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da 
família. 

 
 
Fonte: BRASIL. Constituição Federal de 1988. Capítulo V – Da Comunicação Social. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. 
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1. A empresa em análise está reduzindo o ativo circulante e o patrimônio líquido. Por outro lado, está aumentando 

o ativo permanente e o passivo circulante. 
Em uma primeira análise, pode-se concluir que, embora o ativo circulante seja bem superior ao passivo 
circulante, não correndo o risco, portanto, de uma insolvência a curto prazo, é preocupante a situação de 
diminuição do ativo circulante e do patrimônio líquido. Os ativos circulantes representam a parcela da aplicação 
do capital (próprio ou de terceiros) da empresa necessário à manutenção das atividades operacionais. O 
patrimônio líquido representa a parcela do capital próprio portado pelos acionistas, bem como os lucros gerados 
nas atividades operacionais. 
Pode-se dizer que, nesse caso, a empresa está adquirindo bens operacionais de caráter permanente (ativo 
imobilizado) com capital próprio (redução de lucros acumulados) e com capital de terceiros de curto prazo 
(passivo circulante). Essa política poderá comprometer o desempenho futuro da empresa.  
 

2. A análise horizontal tem a finalidade de evidenciar a evolução dos itens das demonstrações contábeis. A análise 
vertical facilita a avaliação da estrutura do ativo e do passivo, bem como a participação de cada item da 
demonstração de resultado na formação do lucro ou prejuízo. A análise da liquidez é medida pela capacidade de 
cumprir as obrigações de curto prazo, na data do vencimento. A análise do endividamento indica o montante de 
recursos de terceiros que está sendo usado na tentativa de gerar resultados positivos. 

 
 
Fontes: 
 GITMAN, Lawrence J; MADURA, Jeff. Administração Financeira – uma abordagem gerencial. São Paulo: Pearson, 

2003. p. 191. 
 BRIGHAM, Eugene F.; HOUSTON, Joel F. Fundamentos da Moderna Administração Financeira. Rio de Janeiro: 

Editora Campus, 1999. p. 78. 
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1. Para transformar uma foto colorida em preto e branco utiliza-se um conversor de P&B.  

 
2. Deve-se abrir a foto a ser transformada, ir no ícone Black e White, que pode ser encontrado no menu Image, sob 

Adjustments. Clicando nesse ícone algumas opções aparecerão. Dependendo do tipo de tratamento, pode-se 
utilizar as variadas ferramentas disponíveis nos menus e aplicar o tratamento que melhor se adequar a foto. 
Basicamente são necessários 7 passos para realizar esse serviço, inclusive modificando a tonalidade da foto, 
deixando-a com um aspecto mais “velho”. Como última tarefa, o arquivo deve ser salvo com um nome diferente 
do original, para que seja resguardado a foto/imagem original, caso seja necessário realizar outro procedimento 
com a imagem. 

 
3. Existem algumas ferramentas próprias para esse fim, como o conversor P&B do Photoshop e, ainda, uma técnica 

mais antiga chamada Channel Mixer. 
 
 
Fonte:  
Adobe®  Photoshop – Ajuda e tutoriais.  
Disponível em:  
http://helpx.adobe.com/br/pdf/photoshop_reference.pdf e  
http://helpx.adobe.com/br/photoshop/topics.html#dynamicpod_reference_0 
 
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – 12,0 pontos 
 Tratamento realizado na foto. Valor: 1,0 ponto 
 Processo utilizado no tratamento. Valor: 9,0 pontos 
 Ferramenta especial. Valor: 2,0 pontos 
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1. Obedecendo aos comandos oferecidos na questão, tem-se que, inicialmente, obedecer a ordem e estimar as 

funções demanda (xd) de bilhetes e sua função oferta de bilhetes (xo), de modo que: 
 

Xd= ? 
 

m = 
3,5 – 3

95 – 100
→

0,5– 5
 → –0,1 

p – p0 = m x – x0 →  p – 3 = –0,1 x – 100  → xd = 130 – 10p  
 

Xo= ? 
 

m = 
3,2 – 3

110 – 100
→

0,2
10

 → 0,02 

p – p0 = m x – x0  →  p – 3 = 0,02 x – 100  →xo= –50 + 50p  

 
2. Estimadas as funções demanda e oferta desta empresa, deve-se verificar quando ocorre a igualdade entre a 

demanda e a oferta, a fim de que consumidores e empresário estejam satisfeitos: 
 

Xd = X0 
 

Assim, será necessário estimar a quantidade ofertada em que a empresa estará satisfeita e a quantidade que 
deixará seus consumidores atendidos do ponto de vista econômico, de modo que:  

 

130 – 10p = –50 + 50p → p = 3 
 

Substituindo o preço que otimiza as vontades dos agentes econômicos envolvidos, tem-se: 
 

 os que serão ofertados pela empresa: x0 = –50 + 50p = –50 + 150 = 100 milhões de passageiros  
 

 os que serão demandados da empresa: xd = 130 – 10p = 130 – 30 = 100 milhões de passageiros  
 

Efetuando os cálculos das elasticidades da demanda e da oferta, verifica-se que: 
 

Epd = 
95 – 100

100
3,5 – 3

3

 = 
–5%

16%
 = 0,3125 

 
O primeiro resultado apurado para a elasticidade-preço da demanda evidencia que, mesmo com o preço do 
bilhete aumentando em 16%, ocorrerá uma redução no consumo de bilhetes ferroviários de apenas 5%, 
elevando o faturamento da empresa para R$ 304 milhões, contra os R$ 300 milhões da proposta inicial, apesar 
da redução do número de passageiros transportáveis em 5 milhões no mês.  

 

 Epo = 
110 – 100

100
3,2 – 3

3

 = 
10%

6%
 

 
O segundo resultado apurado para a elasticidade-preço da oferta evidencia que, mesmo com o preço do bilhete, 
por deliberação da empresa, aumentado em 6%, ocorrerá um aumento no consumo de bilhetes ferroviários de 
10%, elevando o faturamento da empresa para R$ 352 milhões, contra os R$ 300 milhões da proposta inicial, 
apesar da redução do número de passageiros transportáveis em 5 milhões no mês.  



 

 

Concluindo, observa-se que consumidores e empresa ferroviária estarão satisfeitos quando o preço for de 
R$ 3,00 e serão consumidos 100 milhões de bilhetes. Entretanto, há possibilidades de aumento dos preços dos 
bilhetes para R$ 3,20 (com perda de 5 milhões de passageiros), pois o faturamento da empresa, ainda assim, será 
maior do que os R$ 300 milhões inicialmente previstos de obtenção, passando para R$ 304 milhões, mesmo com 
a perda de 5 milhões de usuários. 

 
 
Fontes:  
• MORETTIN, Pedro A. et al. Cálculos: funções de uma e várias variáveis. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 55-68. 
• FERGUSON, C. E. Microeconomia. 14. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1990. p. 103-141. 
• PINDYCK, Robert S.; RUBINFELD, Daniel L. Microeconomia. 5. ed. São Paulo: Editora Pearson, 2004. p. 117-123.  
 
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – 12,0 pontos 
 Função demanda x função oferta. Valor: 4,0 pontos 
 Quantidade e preço que satisfazem consumidores e empresários. Valor: 8,0 pontos 
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O modelo de regressão ajustado é Y  5,14  0,16X 3,47X 1,19X 1,26X , ou seja, o nível de uso do 
produto está sendo explicado pelas variáveis “Velocidade de entrega”, “Nível de preço”, “Flexibilidade de preço” e 
“Serviço geral”. 
 

A Tabela 2 indica que o modelo de regressão é significativo (F = 40,67; valor – p = 0,000), ou seja, pelo menos um 
dos coeficientes é significativo. A Tabela 1 indica que todos os coeficientes são significativos, exceto o coeficiente da 
variável X1 (Velocidade de entrega), indicando que essa variável poderia ser excluída do modelo.  
 

A varíavel com maior impacto no “Nível de uso” é X2 (Nível de preço). O coeficiente estimado indica que, quando a 
avaliação do “Nível de preço” aumenta em 1 unidade e as demais variáveis são mantidas fixas, em média, o 
percentual do nível de uso aumenta 3,47 unidades.  
 

Quanto à adequação do modelo, o coeficiente de determinação (R2 ajustado) indica que 61,6% da variabilidade da 
variável resposta (Nível de uso) é explicada pelo modelo de regressão, incluindo as variáveis X1, X2, X3 e X5. 
 

O modelo de regressão teve suas suposições verificadas, a saber: 
 erros/resíduos são não correlacionados, percebido no comportamento aleatório do Gráfico A da Figura 2; 
 erros/resíduos de distribuição normal, verificado pelo teste de normalidade de Anderson-Darling (valor – p = 0,404) 

e na simetria do box-plot (Gráfico C da Figura 2); 
 erros com variância constante e média igual a zero, verificado ao analisar os gráficos A, C e D da Figura 2 (a 

variância estimada do erro é de 82,2); e, 
 linearidade verificada pelos gráficos da Figura 1. 
 

Além disso, o modelo está adequado no que diz respeito à ausência de multicolinearidade (valores de VIF pequenos 
– Tabela 1) e ausência de observações discrepantes/outliers (valores da Distância de Cook menores que 1 – Gráfico B 
da Figura 2). 
 

Entretanto, há indícios de que a variável X6 (Qualidade do produto) poderia ser incluída no modelo para explicar o 
“Nível de uso” (comportamento linear ascendente no gráfico de resíduos padronizados versus X6 – Figura 1). 
 

Conclui-se, portanto, que o modelo ajustado é adequado no que diz respeito aos requisitos da Análise de Regressão, 
mas pode ser melhorado excluindo a variável X1 (Velocidade de entrega) e/ou incluindo a variável X6 (Qualidade do 
produto). 
 
 
Fonte: MONTGOMERY, D. C.; PECK, E. A.; VINING, G. G. Introduction to linear regression analysis. 5th ed. Hoboken, 
N.J.: Wiley, 2012. 645p. 
 
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – 12,0 pontos 
 Adequação dos resultados apresentados. Valor: 4,0 pontos 
 Significância do modelo e seus coeficientes. Valor: 4,0 pontos 
 Interpretação das medidas de diagnóstico. Valor: 2,0 pontos 
 Outros modelos a serem ajustados. Valor: 2,0 pontos 
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1. O papel do pedagogo 

É preciso ter profissional capacitado para desenvolver trabalhos que motivem, elevem a autoestima e tragam 
prazer aos funcionários da empresa, onde não cairão na rotina, para que sintam prazer em trabalhar e o dia a dia 
possa ser tranquilo e harmonioso. 
Chiavenato (2002) nos leva a compreender que a qualidade de vida das pessoas pode aumentar através de sua 
constante capacitação e de seu crescente desenvolvimento profissional, pois pessoas treinadas e habilitadas 
trabalham com mais facilidade e confiabilidade, prazer e felicidade, além de melhorar a qualidade e a 
produtividade dentro das organizações. Deve, ainda, haver relacionamentos interpessoais, pois o homem é um 
ser de relações, ninguém consegue ser autossuficiente e saber se relacionar é um aprendizado. Segundo Fritzen 
(2007), as convivências ajudam na reflexão e interiorização das pessoas, assim como apresentam uma rejeição à 
sociedade egoísta em que se vive. 
Essa é mais uma tarefa do profissional que trabalha com a parte humana da empresa, criar recursos, desenvolver 
atividades para promover o diálogo entre os envolvidos no ambiente de trabalho, onde irá desenvolver atividades 
em equipe, dinâmicas de grupo, promover excursões, jogos, enfim, tudo que possa ajudar no melhoramento da 
comunicação, convivência, qualidade de vida e, principalmente, para que todos possam sentir-se valorizados e 
importantes para ficarem naquele ambiente.  
Favorecer o desenvolvimento da pessoa humana em seu ambiente de trabalho consiste em construir os alicerces 
para uma organização inteligente e de sucesso. 

 
2. A importância da valorização humana nas empresas 

A qualidade de vida no trabalho, hoje, vem sendo uma maneira inteligente das empresas cultivarem seus 
melhores funcionários dando a eles o que necessitam, superando suas expectativas, proporcionando um 
ambiente melhor de trabalho, oferecendo crescimento dentro da empresa, ou seja, valorizando o seu trabalho e 
seu desempenho naquilo que lhe cabe fazer no dia a dia e, principalmente, valorizando-o como um ser humano, e 
não como uma máquina. 
O ser humano, quando valorizado e respeitado dentro de seu ambiente de trabalho, terá uma qualidade de vida 
muito melhor e, consequentemente, produzirá mais, desenvolverá suas tarefas com mais desempenho e o 
trabalho final terá um resultado melhor do que o esperado para ambas as partes, ou seja, é bom para o 
administrador, que obterá o que necessita com perfeição e objetividade, e, ao mesmo tempo, é bom para o 
funcionário, que terá seu trabalho reconhecido e se sentirá valorizado profissionalmente. 
A valorização e a compreensão humana em um ambiente de trabalho proporcionam um melhor entrosamento e 
participação dos funcionários em suas atividades, criando, assim, um ambiente harmonioso e saudável para todos 
os envolvidos. 

 
 
Fonte: Revista de Educação. Vol. 7, nº 15. Janeiro-Junho/2012. 
 
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – 12,0 pontos 
 Capacitação profissional. Valor: 4,0 pontos 
 Promoção das relações interpessoais. Valor: 4,0 pontos 
 Importância da valorização humana. Valor: 4,0 pontos 
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Diante dos relatos no estudo de caso mencionado, os dados evidenciam para o diagnóstico de transtorno da 
personalidade Borderline. Em relação à definição de personalidade, se desenvolve por meio da interação de 
disposições hereditárias e influências ambientais. A personalidade seria o resultado final da interação entre variáveis 
neurobiológicas inatas, ou temperamento, e experiências psicossociais precoces, principalmente as relações com os 
pais na infância, ou traumas e outros estressores ambientais que contribuíram para a construção do caráter da cada 
indivíduo.  
Em relação ao perfil e características do transtorno de personalidade Borderline, destacam-se a visão de si, que são 
vulneráveis e inaceitáveis, as crenças de que podem ser abandonados e agredidos, assim como apresentado na ação 
de Maria, que ficou com intensa raiva, sentindo-se abandonada diante de um atraso da terapeuta. 
A terapia comportamental dialética foi citada no caso como método de tratamento, os objetivos terapêuticos desta 
terapia são, hierarquicamente, melhorar a persuasão dialética, diminuindo o pensamento dicotômico, e melhorar a 
regulação emocional, ou seja, ensinar ao paciente como lidar com suas emoções de uma maneira adequada. Um 
desses momentos, exemplificado no caso, foi quando o terapeuta percebeu Maria raivosa. Neste momento, o 
profissional utilizou a persuasão dialética para auxiliá-la a lidar com suas emoções, fazendo com que Maria 
entendesse que poderia haver outras possibilidades para justificar o seu atraso. Portanto, dentro do exposto no caso 
clínico, percebe-se que o modelo terapêutico utilizado será beneficente ao tratamento do transtorno Borderline, 
trazendo benefícios para a paciente em torno de sua psicopatologia.     
  
 
Fonte: CORDIOLI, A. V. e colaboradores. Psicoterapias: abordagens atuais. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. p. 
376-378.  
 
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – 12,0 pontos 
 Definição de personalidade. Valor: 4,0 pontos 
 Características do transtorno da personalidade Borderline.  Valor: 3,0 pontos 
 Modelo de terapia comportamental dialética mencionada. Valor: 5,0 pontos 
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1. Nesse caso existem duas possibilidades: como a cidade não tem infraestrutura de cabeamento óptico, uma 

viabilidade é utilizar a rede wireless, ou, até mesmo, dependendo da distância dos prédios, que não foi 
mencionada, utilizar o padrão ethernet. Se as distâncias não excederem a 100 metros é uma possibilidade a ser 
analisada. A topologia a ser utilizada nesse caso é a estrela, com switches e/ou repetidores.  

 
2. Se for utilizar o padrão ethernet, o ideal é optar pelo cabeamento estruturado, eletroduto para os cabos de rede. 

Deverá ser feita, também, uma modificação na instalação elétrica por causa da ligação dos computadores. Outra 
forma de realizar a interligação é com a tecnologia wireless, utilizando-se de equipamentos mais novos e com 
alcance maior para tráfego dos dados. Nesse caso, poderá haver uma diminuição no preço final do projeto. 

 
3. Com a centralização dos dados, é necessária a utilização de um servidor. Se a empresa puder e estiver disposta a 

gastar com licenciamento de software, pode ser instalado uma versão do Windows Server. Caso a empresa não 
queira pagar pelo software, uma possibilidade é a instalação de um servidor de software livre, como o Linux, por 
exemplo. Neste caso, vai depender da mão de obra disponibilizada para a empresa ou da facilidade de se 
conseguir profissionais qualificados para ambos os sistemas. 

 
4. Configuração de usuários e senhas para acesso ao sistema. Impressão de arquivos em rede, compartilhamento de 

Internet para as áreas que se faz necessário esse acesso, entre outros serviços que podem agregar maior 
qualidade para a empresa. 

 
5. Switches variados. Vai depender da quantidade de equipamentos que serão interligados. A quantidade de portas 

de cada switch pode ser definida em função da quantidade de máquinas que serão conectadas ao servidor. 
Servidor de rede, Windows ou Linux. Melhora no serviço de acesso à Internet também deve estar contemplado. 

 
 
Fontes:  
 SHIMONSKI, R. J.; STEINER, R.; SHEEDY, S. Cabeamento de rede. Rio de Janeiro: LTC, 2010. Caps. 1, 2, 3 e 12. 
 MARIN, P. S. Cabeamento estruturado. 1. ed. São Paulo: Érica, 2014. Caps. 1, 2,  3 e 5. 
 
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – 12,0 pontos 
 Tipo e topologia de rede a ser instalada. Valor: 1,8 ponto 
 Tipo de cabeamento a ser utilizado. Valor: 2,4 pontos 
 Tipo de servidor. Valor: 3,0 pontos 
 Tipo de serviço configurado na rede. Valor: 2,4 pontos 
 Equipamentos a serem utilizados. Valor: 2,4 pontos 
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1. Sim. A equipe de gerenciamento de projetos da citada empresa pode ser composta por arquitetos. O 

gerenciamento de projetos está sendo aplicado nas mais diversas áreas, como construção civil, serviços 
financeiros, assistência médica, sistemas de informações, área educacional, entre outras. Com tamanha demanda 
e expansão, os profissionais que gerenciam projetos podem ter diferentes formações profissionais e acadêmicas 
e trazer níveis de experiência bastante diferenciados. Ressalta-se que, para atuar com equipe de gerenciamento, 
esses profissionais devem assimilar uma compreensão básica dos “processos” e das “áreas de conhecimentos” 
comuns a todos os projetos em geral. Portanto, arquitetos podem efetivamente vir a ocupar cargo de 
gerenciamento de projeto. 

 
2. O gerente de projetos tem a função de “gerenciar” o andamento e o progresso de um projeto, verificando alguns 

aspectos como ocorrência de desvios quanto a qualidade, custos e prazos, procurando fazer com que as falhas 
inerentes aos processos sejam minimizadas ou corrigidas a tempo. Ao gerente cabe dominar conhecimentos de 
gerenciamento, desempenhar sua capacidade de liderança, produção e orientação de sua equipe de trabalho. 

 
3. Existem cinco “grupos de processos” de gerenciamento de projetos: iniciação; planejamento; execução; 

monitoramento e controle; e, encerramento. Esses grupos, se bem estruturados, facilitam o gerenciamento de 
projetos, que é a aplicação de habilidades, conhecimentos, ferramentas e algumas técnicas nas atividades do 
projeto a fim de atender seus requisitos. 

 
4. As nove “áreas de conhecimento” são: integração; escopo; tempo; custos; qualidade; recursos humanos; 

comunicação; riscos; e, aquisições (fornecimento de bens e serviços), onde: 
 escopo, tempo, custos e qualidade – principais focos para o objetivo de um projeto, pois deve-se entregar o 

resultado de acordo com o escopo, o prazo e o custo definidos com uma qualidade adequada e satisfatória; 
 recursos humanos e aquisições – insumos que movem o projeto; 
 comunicações e riscos – elementos aos quais é necessário dispensar atenção e tratamento constantes em um 

projeto; e,  
 integração – abrange a orquestração de todos esses aspectos citados, apontando aí a primeira tarefa de um 

gerente de projetos. 
 
 
Fonte: Project Management Institute. Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK). 4. 
ed. 14. Campus Boulevard, Newtown Square. EUA, 2008. 
 
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – 12,0 pontos 
 Formação da equipe de gerenciamento de projetos. Valor: 4,0 pontos 
 Função do gerente de projetos. Valor: 2,0 pontos 
 5 grupos de processos de gerenciamento de projetos. Valor: 2,0 pontos 
 9 áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos. Valor: 4,0 pontos 
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1. O lixão é uma forma inadequada de disposição final de resíduos sólidos, pois se caracteriza pela simples descarga 

sobre  o  solo,  sem medidas  de  proteção  ao meio  ambiente  ou  à  saúde  pública.  É  o mesmo  que  descarga  de 
resíduos a céu aberto, popularmente conhecido como vazadouros, lixeiras ou lixões. 
Nos  lixões  não  existe  preparação  anterior  do  solo. Neste  local,  devido  ao  fato  de  não  haver  um  sistema  de 
tratamento de efluentes líquidos, o chorume penetra pela terra, com substâncias contaminantes para o solo e o 
lençol freático, comprometendo os recursos hídricos. 
Os  resíduos  assim  lançados  acarretam  problemas  à  saúde  pública,  como  proliferação  de  vetores  de  doenças 
(moscas, mosquitos, baratas, ratos etc.), geração de maus odores e, principalmente, poluição do solo e poluição 
visual. 
Acrescenta‐se  a  esta  situação  o  total  descontrole  quanto  aos  tipos  de  resíduos  recebidos  nestes  locais, 
verificando‐se, inclusive, a disposição de dejetos originados dos serviços de saúde e das indústrias.  
Comumente, ainda se associam aos  lixões fatos altamente  indesejáveis, como criação de porcos e existência de 
catadores (os quais, muitas vezes, residem no próprio local e colocam as crianças para catar lixo). 

 
2. O aterro sanitário é um processo utilizado para a disposição de resíduos no solo – particularmente lixo domiciliar 

– que, fundamentado em critérios de engenharia e normas operacionais específicas, permite a confinação segura 
em  termos  de  controle  de  poluição  ambiental  e  proteção  à  saúde  pública;  ou,  forma  de  disposição  final  de 
resíduos  sólidos  urbanos  no  solo,  através  de  confinamento  em  camadas  cobertas  com  material  inerte, 
geralmente solo, segundo normas operacionais específicas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à 
segurança, minimizando os impactos ambientais. 
Antes de iniciar a disposição do resíduo, o terreno é preparado com a impermeabilização do solo e o selamento 
da base com argila e mantas de PVC. Com esse processo, o  lençol freático e o solo não são contaminados pelo 
chorume.  
É instalado, também, um sistema de captação desse líquido para posterior tratamento. Tal coleta é realizada por 
meio de drenos e encaminhada para a estação de tratamento de efluentes.  
O aterro sanitário prevê,  também, a cobertura diária do  lixo, evitando a proliferação de vetores, mau cheiro e 
poluição visual. 
Nesse sistema de disposição dos resíduos sólidos não há catadores em atividade no terreno e a quantidade de 
resíduos  que  entra  é  controlada.  Os  aterros  sanitários  contam,  ainda,  com  um  sistema  de  captação  e 
armazenamento ou queima do gás metano, resultante da decomposição da matéria orgânica. 
Ao  final  da  vida  útil  do  aterro  sanitário,  a  empresa  que  o  opera  é  responsável  por  efetuar  um  plano  de 
recuperação do terreno. 

 
 
Fonte:  JARDIM, Niza  Silva et al  (Coord.).  Lixo municipal: manual de gerenciamento  integrado. 1. ed.  São Paulo, 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas: CEMPRE, 1995. 278p. 
 
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – 12,0 pontos 

 Lixão: aspectos construtivos e procedimentos para minimizar o impacto ambiental. Valor: 6,0 pontos 

 Aterro sanitário: aspectos construtivos e procedimentos para minimizar o impacto ambiental. Valor: 6,0 pontos 
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O texto deve apresentar, coerentemente, a forma de implantação do canteiro de obras de uma edificação. Na 
implantação deste, deve-se procurar evitar, ao máximo, o deslocamento das instalações durante a execução do 
projeto, evitando desperdício de material e mão de obra. Em terrenos de área reduzida, particularmente nos 
grandes centros urbanos, é, muitas vezes, necessária a implantação de um canteiro de obras inicial, com muitas 
deficiências e pouco conforto para os trabalhadores. Nestes casos, somente após a desforma de duas ou três lajes, 
poderá a administração da obra implantar um canteiro em condições satisfatórias. Para a implantação do canteiro 
de obras deverão ser obedecidas as normas técnicas que estabelecem as áreas destinadas à execução e ao apoio 
dos trabalhos da indústria da construção, dividindo-se em áreas operacionais e vivência. Deve constar, ainda, sobre 
a limpeza, a movimentação de terra e os acessos, bem como sobre a estocagem de materiais, a distribuição de 
máquinas e equipamentos, locais para preparo de argamassas e concretos e a proteção contra incêndios. 
 
 
Fonte: SALGADO, Julio Cesar Pereira. Técnicas e Práticas Construtivas para Edificações. São Paulo: Érica, 2009. p. 
23-29. 
 
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – 12,0 pontos 
 Implantação do canteiro de obras. Valor: 6,0 pontos 
 Procedimentos. Valor: 6,0 pontos 
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QUALIDADE 

 
O texto deverá apresentar, adequadamente, o levantamento expedito do terreno, os conceitos e características do 
empreendimento a ser realizado no local. O levantamento expedito, como o próprio nome sugere, consiste em 
operações rápidas de medida no campo, de precisão grosseira, tendo apenas a finalidade de oferecer informações 
de caráter geral do terreno. Estas informações servirão para definir e planejar o levantamento regular a ser 
realizado a posteriori. Com estes dados iniciais é possível definir a equipe de trabalho, o equipamento a utilizar, a 
precisão das medidas, o método de levantamento a empregar, a duração e o custo dos trabalhos. O reconhecimento 
da área é tarefa básica. Percorre-se o terreno a levantar com a finalidade de reconhecer as suas peculiaridades e 
definir as diretrizes gerais do trabalho. Em regiões extensas, o reconhecimento é feito utilizando-se aerofotos 
provenientes de recobrimento aerofotogramétrico. Nesta fase, o topógrafo percorre todo o local e escolhe os 
pontos notáveis (de interesse) para o levantamento e materializa-os cravando os piquetes. Nos demais 
levantamentos utiliza-se a estação total para agilizar os procedimentos em campo, visto que é um aparelho que 
realiza diversas operações topográficas de forma rápida e precisa. 
 
 
Fontes: 
 BORGES, Alberto de Campos. Topografia Aplicada à Engenharia Civil. Volumes 1 e 2. São Paulo: Blucher, 1992. 
 Apostila de Laboratório de Topografia do IFPE. 
 
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – 12,0 pontos 
 Levantamento topográfico – conceito. Valor: 6,0 pontos 
 Formas de reconhecimento do terreno. Valor: 6,0 pontos 



 

 

 

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA ESCRITA DISCURSIVA  
 

CONCURSO PÚBLICO – COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU 
 

CARGO: ANALISTA TÉCNICO – ANT – ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 
 
1. Diagrama de rede, incluindo valores e informações relevantes. 
 

 
 

2. Modelo linear com restrições 
Minimizar:  

Z = 4X11 + 7X12 + 3X13 + 2X14 + 3X21 + 2X22 + 5X23 + 6X24 + 7X31 + 8X32 + 5X33 + 4X34 
 

 
Sujeito a: 

X11 + X12 + X13 + X14 = 40      
                    X21 + X22 + X23 + X24 = 60 
       X31 + X32 + X33 + X34 = 50 
        X11 + X21 + X31 = 30 

X12 + X22 + X32 = 35  
X13 + X23 + X33 = 45 
X14 + X24 + X34 = 40 
 
  Xij  > 0  ( i = 1, 2, 3;  j = 1, 2, 3, 4) 
 

3. Solução ótima para o problema 
Pelo método do Canto do Noroeste, sugerido na questão, obtém-se o seguinte resultado:  

 

Depósitos 
1 2 3 4 

Fá
br

ic
as

 

1 30 10 0 

O
fe

rt
as

 

2 25 35 0 
3 10 40 0 

0 0 0 0 
Demandas 

 



 

 

A solução ótima é:  
 

X11 = 30, X12 = 10, X22 = 25, X23 = 35, X33 = 10 e X34 = 40. 
 

A função custo é:  
 

Z = C11X11 + C12X12 + C22X22 + C23X23 + C33X33 + C34X34  
 

Substituindo os valores dos respectivos custos Cij, tem-se: 
 

Z = 4X11 + 7X12 + 2X22 + 5X23 + 5X33 + 4X34  
 

Substituindo os valores de Xij, tem-se: 
 

  Z = 4x30 + 7x10 + 2x25 + 5x35 + 5x10 + 4x40 
 

Logo:    
 

  Z = 625  
 
4. Interpretação dos resultados obtidos em relação à situação real do problema 

Os coeficientes Cij representam os custos de frete de cada trecho, portanto, os custos determinados neste 
método se referem aos trechos utilizados que viabilizam o custo total de transporte para atender 100% da 
demanda. 
As variáveis Xij representam as quantidades de caixas que cada fábrica deve entregar a cada destino, onde o 
índice i representa a origem e j o destino. Por exemplo, a variável X23, cujo valor da solução ótima é 35, significa 
que a fábrica 2 deve entregar 35 caixas ao depósito 3.  
Por fim, o custo total dos fretes de todos os trechos utilizados na operação é igual a 625, que representa o custo 
mínimo, ou seja, é o conjunto de trechos que, somados, representa o menor custo do transporte entre as fábricas 
e os depósitos. 

  
5. Como proceder caso a demanda seja maior que a oferta 

No caso da demanda ser maior que a oferta, isto é, o problema for desequilibrado, a solução pelo método 
apresentado é criar uma origem (fábrica) auxiliar para equilibrar o problema, procedendo normalmente. No final, 
os valores representam as faltas que cada fábrica deve suprir para equilibrar o problema. 

 
 
Fontes: 
 BRONSON, Richard. Pesquisa Operacional. São Paulo: McGraw Hill, 1985. 
 HILLIER, Frederick S.; LIEBERMAN, Goald J. Introdução à Pesquisa Operacional. 8. ed. São Paulo: McGraw Hill, 

2006. 
 
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – 12,0 pontos 
 Diagrama de rede. Valor: 2,5 pontos 
 Modelo linear com restrição. Valor: 2,5 pontos 
 Solução ótima. Valor: 4,0 pontos 
 Interpretação dos resultados. Valor: 2,0 pontos 
 Demanda maior que a oferta – procedimento. Valor: 1,0 ponto 
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1. Quanto ao primeiro trabalhador (abastecedor de aeronaves), existe, sim, a incidência de vários riscos nesta 

atividade laboral, a saber: risco físico, causado pelo ruído do local de trabalho; risco químico, causado pelos 
vapores do combustível; e, risco de acidentes, causado pela probabilidade de incêndio ao decorrer da atividade 
laboral, já que o combustível utilizado é o querosene, classificado como líquido inflamável. Esse trabalhador faz 
jus ao adicional de periculosidade porque a NR-16, anexo 2 (Atividades e operações perigosas com inflamáveis), 
item 3, alínea “g”, determina que são consideradas áreas de risco toda a área de operação onde ocorra a 
atividade de abastecimento de aeronaves. Assim, esse trabalhador tem direito ao adicional de 30% sobre seu 
salário registrado em carteira, visto que sua função é considerada “atividade ou operação perigosa”, que ocorre 
em “ponto de abastecimento de aeronaves”, assim como todos os trabalhadores da área de operação.  

 

2. O segundo trabalhador (vigilante) também faz jus ao adicional de 30% referente à periculosidade. De acordo com 
a NR-16, anexo 3, item 2, alínea “b”, “Atividades e operações perigosas com exposição a roubos ou outras 
espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial”. O item 2, alínea 
“b”, ainda complementa: “empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em 
instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados 
diretamente pela administração pública direta ou indireta”. 

 

3. O terceiro trabalhador (operador de carga e descarga de bagagens) também faz jus ao adicional de 30% referente 
à periculosidade preconizada pela NR-16, justamente pelo fato de atuar diariamente dentro da área de risco, 
considerando-se aqui que toda a área de operação onde ocorra o abastecimento de aeronaves é designada como 
“área de risco”.  

 

Entende-se como área de operação o disposto na Instrução do Ministério da Aeronáutica – IMA 58/10 do 
Departamento de Aviação Civil-DAC, que caracteriza como área operacional: “área contida dentro dos limites do 
aeródromo, reservada para construção de áreas de manobra (pista de pouso e decolagem e pista de táxi), pátios, 
terminais de passageiros e carga, torre de controle, unidades administrativas e de proteção ao voo e demais 
edificações operacionais, devendo, ainda, conter a faixa de pista”. Logo, conclui-se que a área de operação do 
aeroporto é considerada como sendo área de risco, conforme preconizada pela NR-16. 
 

Nos três casos citados deve ser concedido o adicional de 30% referentes à periculosidade, já que todos exercem 
suas atividades laborais na área de operação considerada de risco.  
Muitos outros profissionais também fazem jus, porém, a maioria não recebe, mas ao se desligarem das empresas 
recorrem à justiça em busca do citado adicional, já que muitas outras atividades ocorrem dentro da mesma área de 
operação e, ainda, não foram citadas na NR-16. 
 
Fontes: 
 SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO. 73. ed. São Paulo: Atlas, 2014. NR-16 – Atividades E Operações 

Perigosas. p. 313. 
 COZER, Ricardo Araújo. O Adicional de Periculosidade e a Nova Normatização Estabelecida pela Lei nº 

12.740/2012. Abril/2013. 
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – 12,0 pontos 
 1º trabalhador – abastecedor de aeronaves. Valor: 4,0 pontos 
 2º trabalhador – vigilante. Valor: 4,0 pontos 
 3º trabalhador – operador de carga e descarga de bagagens. Valor: 4,0 pontos 
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O texto deverá conter, no mínimo, 3 (três) das seguintes características citadas abaixo. 
 
Um sistema de transmissão óptica tem três componentes fundamentais: a fonte de luz, o meio de transmissão e o 
detector. Por convenção, um pulso de luz indica um bit “um(1)”, e a ausência de luz representa um bit “zero(0)”. O 
meio de transmissão é uma fibra de vidro ultrafina. O detector gera um pulso elétrico quando entra em contato com 
a luz. Quando se instala uma fonte de luz na extremidade de uma fibra óptica e um detector na outra, tem-se um 
sistema de transmissão de dados unidirecional que aceita um sinal elétrico, converte o sinal e o transmite por pulsos 
de luz; depois, na extremidade de recepção, a saída é reconvertida em um sinal elétrico.  
 
Algumas vantagens deste método de transmissão: 
 indicado para comunicações ponto a ponto em redes de pequeno porte (curtas distâncias), redes LAN e redes 

públicas de telecomunicações (longas distâncias); 
 velocidade (taxas de transmissão) elevada de alguns Gbps; 
 segurança e rigidez elétrica e mecânica pela característica da fibra, imune a descargas atmosféricas; 
 imunidade a interferências (ruídos), tornando a comunicação óptica indicada para ambientes industriais; 
 baixa atenuação, inferior a 0,3 dB/km, quando comparada com os acessos metálicos (cabos metálicos); e, 
 capacidade de atendimento intercontinental com uso de regeneradores (amplificadores ópticos). 
 
No que tange à aplicação de sistemas de transmissão ópticos, tem-se: 
 comunicação a longa distância; 
 comunicação a curta distância; e, 
 redes industriais. 
 
 
Fonte: WETHERALL, David; TANENBAUM, Andrew S. Redes de Computadores. 5. ed. Pearson Education – BR, 2011.  
 
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – 12,0 pontos 
 Vantagens da rede óptica. Valor: 12,0 pontos 
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Segundo o manual de apresentação de estudos de pré-viabilidade de projetos de grande vulto para empresas 
estatais de capital aberto e suas subsidiárias do Ministério do Planejamento, o processo de avaliação dos projetos de 
grande vulto divide-se em três etapas:  
 
I. Apresentação  

Após elaborar o estudo de pré-viabilidade do projeto, a instituição deverá apresentá-lo, conforme as orientações 
deste manual, à Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos (SPI) do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão. A SPI tem a função de Secretaria-Executiva da CMA.  

 
II. Apreciação  

A Secretaria-Executiva da CMA elaborará parecer acerca do projeto cujo estudo estiver em tela. O parecer será 
encaminhado ao Plenário da Comissão.  

 
III. Decisão  

O Plenário da Comissão examinará a viabilidade técnica e socioeconômica do projeto. As decisões possíveis são:  
a) aprovação sem ressalva;  
b) aprovação com ressalva; e, 
c) rejeição.  

 
Qualquer uma dessas decisões será emitida em deliberação da CMA. Os projetos aprovados serão incluídos no 
Cadastro de Programas e Ações do Plano Plurianual e dos Orçamentos da União.   
 
Após esta fase, ao ser aprovado a pré-viabilidade, o Ministério do Planejamento, entendendo que deve entrar o 
projeto na pauta de obras do governo, designa orçamento conforme PPA (Plano Plurianual), LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias) e LOA (Lei de Orçamento Anual) para estudos de viabilidade, projetos básicos e executivos. Estes 
podem seguir trâmites diferentes dependendo da intenção de conceder ou não a infraestrutura. 
 
Nos estudos deve-se compreender que uma obra de infraestrutura ferroviária urbana tem benefícios não 
mensuráveis, mas que devem ser, pelo menos, qualificados. Dentre os benefícios deve-se citar, no mínimo, a 
redução do tempo de viagem, a redução da emissão de poluentes e a redução de acidentes. Além disso, deve-se 
considerar que o transporte ferroviário é mais eficiente que o transporte rodoviário. A opção deve ser comparada 
com a rodoviária e outros modos, mas caracterizando os custos totais e benefícios totais. Para tanto deve-se simular 
a operação dos dois modos: prever congestionamentos e objetivo da capacidade das infraestruturas. Exige-se 
sempre fazer um contrafactual entre a proposta e as alternativas, considerando os ganhos e as perdas ao longo do 
tempo. 
 
Os projetos básicos devem ser apresentados como um refinamento dos estudos de viabilidade, os projetos 
executivos como um refinamento do Projeto Básico e o as built como um processo de adequação em campo da 
proposta apresentada em projetos. Salienta-se, ainda, que os órgãos de controle acompanham todas as fases, 
verificando a adequabilidade da proposta ao orçamento designado, às boas práticas de engenharia e a melhor 
qualidade. 
 
 
 



 

 

Fontes: 
 Planejamento (2006). Manual de apresentação de estudos de pré-viabilidade de projetos de grande vulto para 

empresas estatais de capital aberto e suas subsidiárias Versão 1.0. Disponível em: 
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/spi/plano_plurianual/cma/060628_PPA_CMA_Ma
nualVulto.pdf. 

 DA SILVA, Francisco Gildemir Ferreira. Curso de Ferrovias. Curso de Formação ANTT. CESPE, 2013. 
 
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – 12,0 pontos 
 Etapas para aprovação e consecução da obra. Valor: 6,0 pontos 
 Como os órgãos de controle acompanham as etapas. Valor: 3,0 pontos 
 Benefícios e custos envolvidos no projeto. Valor: 3,0 pontos 
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1. Princípio de funcionamento  

Uma máquina síncrona, em condições de regime permanente, é uma máquina C.A. cuja velocidade é 
proporcional à frequência da corrente de sua armadura. O rotor, juntamente com o campo magnético criado pela 
corrente C.C. do campo do rotor, gira na mesma velocidade ou em sincronismo com o campo magnético girante, 
produzido pelas correntes de armadura, resultando em um conjugado constante. 
Uma máquina síncrona é aquela na qual uma corrente C.A. flui no enrolamento de armadura e uma excitação C.C. 
é fornecida ao enrolamento de campo. O enrolamento de armadura está quase invariavelmente no estator e, 
usualmente, é trifásico. O enrolamento de campo está no rotor. A construção de um rotor cilíndrico é usada para 
turbo geradores de dois e quatro polos. A construção do rotor com polos salientes é melhor adaptada aos 
geradores multipolares hidrelétricos de baixa velocidade e à maioria dos motores síncronos. A potência C.C. 
necessária à excitação, é fornecida pelo sistema de excitação (excitatriz).  

 
2. Campo girante do estator  

Quando uma bobina é percorrida por uma corrente elétrica, cria-se um campo magnético dirigido conforme o 
eixo da bobina e de valor proporcional à corrente. 
 
A figura 1 indica a forma de onda de um sistema trifásico equilibrado constituído por três conjuntos de bobinas 
dispostas simetricamente no espaço formando um ângulo de 120°. 

 

 
Figura 1 

 
A figura 2 representa o enrolamento de um motor trifásico. Se este enrolamento for alimentado por um sistema 
trifásico, as correntes I1, I2 e I3 criarão, do mesmo modo, os seus próprios campos magnéticos H1, H2 e H3. Estes 
campos são espaçados entre si de 120°. 

 
Figura 2 



 

 

Além disso, como são proporcionais às respectivas correntes, serão defasados no tempo, também, de 120° entre 
si. O campo total H resultante, a cada instante, será igual à soma gráfica dos três campos H1, H2 e H3 naquele 
instante. 
A figura 3 representa a soma gráfica para esses seis instantes sucessivos. No instante (1), a figura 2 mostra que o 
campo H1 é máximo e que os campos H2 e H3 são negativos e de mesmo valor, iguais à metade de H1. 

 

 
Figura 3 

 
Os três campos representados na figura 3 (parte superior) consideram o campo negativo representado por uma 
seta de sentido oposto ao que seria normal; o campo resultante (soma gráfica) é mostrado na parte inferior da 
figura 3 (posição 1), tendo a mesma direção do enrolamento da fase 1 . 
Repetindo a construção para os pontos 2, 3, 4, 5 e 6 da figura 1, observa-se que o campo resultante H tem 
intensidade “constante”, porém sua direção vai “girando”, completando uma volta no fim de um ciclo. 

 
3. Velocidade síncrona 

A velocidade síncrona do motor (rpm) é definida pela velocidade de rotação do campo girante, a qual depende do 
número de polos (p) do motor e da frequência (f) da rede. 
Os enrolamentos do estator podem ser construídos com um ou mais pares de polos, que se distribuem 
alternadamente (um “norte” e um “sul”) ao longo da periferia do núcleo magnético. 
O campo girante percorre um par de polos a cada ciclo. A velocidade do campo em rpm é dada por: 

 
120

s

f

p
 


 

 

Durante a operação normal em regime, não há nenhum movimento relativo entre os polos do rotor e o fluxo 
magnético do estator, ou seja, estão em perfeito sincronismo e, com isto, não há indução de tensão elétrica no 
rotor pelo fluxo mútuo e, desta forma, não há excitação proveniente da alimentação de corrente alternada. 
 
 

4.  Vantagens da utilização dos motores síncronos 
A aplicação dos motores síncronos na indústria, na maioria das vezes, resulta em vantagens econômicas e 
operacionais consideráveis ao usuário devido às suas características de funcionamento. As principais vantagens  
da utilização dos motores síncronos são: 
 alto rendimento;  
 correção do fator de potência da instalação; e, 
 velocidade constante sob variações de carga. 

 
Fontes: 
 A. E. FITZGERALD, Charles Kingsley Jr.; UMANS, Stephen D. Máquinas Elétricas. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 

2006. 
 KOSOW, Irwing Lionel. Máquinas Elétricas e Transformadores. 15. ed. São Paulo: Globo, 2005. 
 TORO, Vincent del. Fundamentos de Máquinas Elétricas. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 



 

 

TÁBUA DE CORREÇÃO – 12,0 pontos 
 Princípio de funcionamento. Valor: 4,5 pontos 
 Campo girante do estator. Valor: 3,0 pontos 
 Velocidade síncrona. Valor: 3,0 pontos 
 Vantagens e aplicações. Valor: 1,5 ponto 
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O texto deverá conter, no mínimo, 3 (três) das seguintes características citadas abaixo. 
De acordo com a National Electrical Manufacturers Association (NEMA), um motor CC (Corrente Contínua) sem 
escovas/DC (Direct Current), Brushless motor é uma máquina síncrona girante com ímãs permanentes no rotor e com 
a posição do rotor conhecida, a fim de possibilitar a comutação eletrônica (EMA – DI, 2005a; 2005b). Uma das 
vantagens do motor CC Brushless sobre os motores de corrente contínua convencionais é a ausência de um 
comutador eletromecânico e de escovas. Quando se compara aos motores CC com escovas, os motores CC brushless 
têm maior eficiência, menor ruído e menor relação entre suas dimensões e a potência que podem desenvolver. 
A potência elétrica é fornecida ao motor CC Brushless através de uma fonte de tensão contínua e de um sistema de 
controle eletrônico que realizará a comutação eletrônica. Um dispositivo de detecção de posição pode ser 
empregado para determinar a posição do rotor com relação às fases do enrolamento da armadura. O sistema de 
controle eletrônico deve fornecer a sequência de comutação de acordo com o sinal dos sensores de posição, para 
ativar as fases do enrolamento da armadura e, assim, manter o motor em funcionamento.  
Dentre as vantagens em relação a um motor DC convencional, pode-se destacar: 
 redução de interferência eletromagnética; 
 vida útil maior devido à ausência de escovas; 
 alta confiabilidade; 
 baixo ruído; 
 maior eficiência energética (baixo consumo); e, 
 dimensional reduzido. 
O motor Brushless é acionado através de um inversor de ponte completa com seis chaves, que é responsável pela 
polarização de cada bobina do motor. A desvantagem desse inversor é ser um controle mais caro. 
Em linhas gerais, o motor Brushless é mais eficiente, justificando a sua substituição tanto no ponto de vista 
econômico, visando a economia de energia, quanto em seu dimensional e durabilidade. 
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Os ensaios mecânicos tensão deformação mais comum é o ensaio de tração. Este ensaio é muito importante, pois, 
através do mesmo, pode-se retirar uma série de informações, ou melhor, propriedades mecânicas. Os ensaios de 
tração são normalizados para efeito de qualificar e garantir os resultados que serão extraídos dos mesmos. As 
normas de ensaio de tração utilizadas podem ser a brasileira NBR 6152 ou a americana ASTM A370. Esse tipo de 
ensaio permite determinar algumas propriedades mecânicas fundamentais para o conhecimento do material 
utilizado e ter um parâmetro quantitativo das suas propriedades, com o objetivo de, futuramente, utilizá-las em 
projetos de máquinas, estruturas, entre outras coisas. O grau que uma estrutura se deforma depende da magnitude 
da tensão imposta. Para a maioria dos metais submetidos a uma tensão de tração em níveis relativamente baixos, a 
tensão e a deformação são proporcionais entre si, segundo uma relação conhecida como Lei de Hooke  e a 
constante de proporcionalidade E, que é o módulo de elasticidade. Esse módulo pode variar de 45 a 407 GPa em 
materiais metálicos. O processo de deformação em que a tensão e a deformação são proporcionais denomina-se 
deformação elástica; um gráfico da tensão em função da deformação resulta em uma relação linear. A inclinação 
desse segmento linear corresponde ao módulo de elasticidade do material. 
Já o limite de escoamento é uma propriedade mecânica do material, propriedade esta que separa o 
comportamento elástico do plástico do material. 
Pode-se evidenciar outras propriedades mecânicas como: 
 limite de resistência à tração – tensão máxima que o corpo de prova resiste. A partir desta tensão, as tensões 

caem, devido ao fenômeno conhecido como estricção do corpo de prova, que é a redução à área da seção 
transversal. Tal fenômeno está diretamente ligado a outra propriedade mecânica do material ensaiado, que é a 
ductilidade; 

 ductilidade – medida do grau de deformação plástica que foi suportada pelo material quando da fratura. Pode-se 
relacionar essa propriedade com o fenômeno de estricção, que, quanto maior for o fenômeno da estricção, maior 
será a ductilidade desse material; 

 tensão de ruptura – tensão pela qual o corpo de prova se rompe; 
 alongamento uniforme – alongamento que ocorre até o início da estricção, correspondendo à deformação 

plástica uniforme que ocorre no corpo de prova; 
 alongamento total – alongamento que ocorre até a ruptura do corpo de prova;  
 estricção – como já mencionado anteriormente, é a diminuição porcentual da área da secção transversal do corpo 

de prova após a ruptura; 
 resiliência – outra propriedade extraída desse ensaio é a capacidade do material de absorver energia quando é 

deformado elasticamente e, depois, com o descarregamento, ter essa energia recuperada; e, 
 tenacidade – medida da capacidade de um material absorver energia até a sua fratura. 
Coeficiente de Poisson quando se traciona uma barra, o alongamento axial é acompanhado por uma contração 
lateral, isto é, a largura da barra torna-se menor e seu comprimento cresce. A relação entre deformação transversal 
e longitudinal é constante, dentro da região elástica, sendo conhecida como relação ou coeficiente de Poisson. 
Em um ensaio de tração, podem ocorre dois tipos de fraturas: frágeis e dúcteis. As fraturas frágeis, geralmente, 
ocorrem sem qualquer deformação apreciável e através da rápida propagação da trinca. A direção do movimento da 
trinca é, aproximadamente, perpendicular à direção da tensão de tração aplicada, e produz uma superfície de 
fratura relativamente plana. Esse tipo de fratura, geralmente, ocorre em ferros fundidos. Já a fratura dúctil tem 
características distintas e próprias tanto macroscópica quanto micro. Materiais dúcteis sofrem fraturas dúcteis, 
normalmente, no formato de taça e cone. A utilização dos materiais dúcteis tem a vantagem de não sofrerem 
nenhum tipo de deformação antes de falharem, diferente dos materiais frágeis, que rompem de maneira inesperada 
sem qualquer tipo de aviso que ocorrerá a falha. 
 
Fonte: CALLISTER JR., William D. Ciência e Engenharia de Materiais – Uma Introdução. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 
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Movimento e mobilidade estão ligados à necessidade de um sistema de transportes de qualidade. Além de permitir 
deslocamentos, o sistema de transportes de uma cidade tem um importante papel na sua expansão física e nas 
formas de apropriação do solo urbano. As metrópoles do mundo desenvolvido, em geral, possuem escoamento em 
massa apoiado na combinação trem/metrô. Ônibus e carros têm papéis complementares. No Brasil, a presença da 
indústria automobilística, a partir dos anos 50, enfatizou o uso do automóvel individual e dos ônibus, nesse caso 
para transporte coletivo de massa, em detrimento de outras modalidades. Articulado à lógica do consumo das 
sociedades modernas, o carro é mais do que um simples meio de transporte. Principal manifestação do 
individualismo contemporâneo, tornou-se um bem especial, que encanta, confere status e dá sensação de poder a 
quem o possui.  
Conceitos geográficos podem ajudar a propor soluções ao transporte de massa que se contraponha ao 
individualismo do carro. Para isso é necessário conhecer o território das cidades, as formas de uso desse território e 
os tipos de movimento realizados por seus moradores.  
É preciso entender que o território de uma cidade é seu espaço físico somado ao conjunto de relações que nele são 
travadas e lhe dão conteúdo. Quando uma pessoa, família ou empresa se instala numa cidade, estão se inserindo de 
alguma forma no conjunto das relações sociais daquele território. Assim, não se pode pensar o território apenas 
como a área de uma cidade. Os elementos de um território são: praças, campo de futebol, comércio, pontos de 
ônibus ou postos de saúde. As pessoas se identificam com esses elementos e se territorializam. Quando se faz 
qualquer planejamento, tem-se que levar em consideração essa territorialização. 
Já as formas de uso da cidade são seletivas. Um condomínio fechado ou um shopping tem uso seletivo. São 
elementos do território, mas não são o território de uso de todos. Pessoas que não usam esses territórios não 
mantêm vínculos com eles, ou seja, não fazem parte de seu território. Dessa forma, pode-se dizer que se usa a 
cidade de forma pontual, de casa para o trabalho, do trabalho para as compras, das compras para casa. Não se 
mantém vínculo com toda a cidade, mas apenas com pontos e ligações. É o uso seletivo ou a rede geográfica. 
Esse uso seletivo leva à necessidade de verificar os tipos de movimentos ali presentes. O movimento pendular é um 
dos mais importantes e está presente nas regiões metropolitanas. Ele é o deslocamento diário de uma cidade, 
estado ou país para o outro e, se for baseado em pessoas, pode ser considerado uma migração. Por exemplo: uma 
empregada que mora na cidade de Queimados e vai para o Rio de Janeiro trabalhar diariamente, pratica o 
movimento pendular.  
Pode-se ver que os conceitos geográficos são necessários para compreender o território da cidade, suas formas de 
uso e seus principais tipos de movimento, contribuindo, dessa forma, para qualquer tipo de estudo que tenha por 
objetivo propor soluções às dificuldades de movimento e mobilidade das cidades.  
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Os conceitos a serem abordados no texto são: 
 absorção – dada em sua maioria pela respiração, podendo ser absorvido, também, pela pele ou ingestão. No 

ambiente de trabalho, deve-se ficar atento aos trajes utilizados, pois, se não for feito a troca constante, pode 
haver acúmulo desta substância nas roupas e a consequente absorção pela pele; 

 metabolização – o potencial cancerígeno não é dado pela substância em si, mas, sim, pelos seus metabólitos, os 
chamados radicais epóxidos, e, por isto, esta substância caracteriza-se como um carcinógeno de ação secundária 
ou indireta. Sua excreção é renal. Seu dano à saúde se dá pela ação sobre a medula óssea, sendo, ainda, uma 
substância altamente cancerígena; 

 patologia – a principal patologia causada pela intoxicação crônica é a leucemia. Do ponto de vista epidemiológico, 
por exemplo, a exposição ao benzeno relaciona-se com a leucemia mieloblástica aguda (LMA) e com a leucemia 
mieloblástica crônica (LMC). Considera-se, também, como razoavelmente estabelecido o nexo causal entre o 
benzeno, a leucemia linfoblástica crônica (LLC) e a leucemia linfoblástica aguda (LLA). Pode causar, também, o 
benzenismo, que é a intoxicação aguda, causando sintomas relacionados ao SNC; e, 

 acompanhamento e suspeição – o acompanhamento é clínico e laboratorial. Deve ser feita a chamada série 
histórica, hemogramas completos de 6 em 6 meses, comparando os resultados com os do próprio paciente. 
Qualquer leucopenia deve ser suspeita de intoxicação, leucometria com queda relevante e persistente sem 
história clínica compatível, bem como alterações hematológicas, como plaquetopenia, linfopenia e macrocitose, 
que se sustente, ou seja, 3 hemogramas consecutivos com intervalos mínimos de 15 dias.  
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