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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto a seguir, para responder às questões 01 
a 03, que a ele se referem: 
 

Os discursos escritos sobre a Amazônia apresentam, 
frente aos demais discursos da América Latina, a 
especificidade do fluvial. Na maioria das vezes, são 
discursos conduzidos pela navegação, tanto no caso dos 
descobridores, ou aqueles em que a água aparece como 
instância prévia e se introduz em seu curso, quanto no caso 
dos exploradores científicos. São textualidades que 
repousam sobre o decurso, que se desdobram em uma 
infinidade de furos, igarapés, lagoas, afluentes, tributários, 
numa geografia de águas que, quando não invade tudo, se 
faz pressentir a sua volta, em sua permanência, em seu 
ritmo. São os discursos de uma nação de águas. Nação no 
sentido figurado, de uma área cultural formada por oito 
países que compartilham referentes comuns, tendo como 
centro o rio e a selva. Tal área sustenta uma relação comum 
e intensa com a natureza e o meio ambiente, participando de 
uma comunidade imaginária que denomina de diferentes 
modos os mesmos fenômenos, pois o que num extremo do 
rio se chama curupira, no outro lado, aos pés da cordilheira 
andina, na região de nascimento, se chamará chullachaqui. 
Com uma imagem às vezes protetora, às vezes hostil, 
ambos são temidos por defender a selva dos invasores, seja 
pela astúcia de seus gestos, ou por sua figura de pés 
defeituosos ou com os pés voltados para trás. Os dois são 
figurações de um mesmo perfil: a milenar resistência da 
natureza à ingerência do homem. (Do livro As Vozes do rio, de Ana 
Pizarro, p. 18-19) 
 
01. Coloque V para verdadeiro  e F para falso  nas 

afirmativas a seguir, feitas a propósito de aspectos 
diversos do texto: 

 
( ) Observa-se o predomínio da função referencial ou 

denotativa.  
( ) Uma ideia secundária que perpassa o texto é a de 

que a Amazônia deveria ser um só país. 
( ) Os vocábulos “furos”, “igarapés”, “lagoas”, 

“afluentes” e “tributários” se dispõem numa relação 
de hiponímia com um termo posterior a eles. 

( ) A lenda do “curupira” nasceu na região dos Andes, 
onde esse ser é designado por outro nome. 

( ) A cultura dos povos amazônicos tem distinções, 
não só quanto aos termos, mas também quanto às 
concepções relativas ao ambiente. 

 
Assinale a alternativa que relaciona a sequência 

CORRETA de V e F de cima para baixo: 
 

a) V – V – F – V – F 
b) V – F – V – F – F 
c) F – F – V – F – V 
d) F – V – V – V – F 
e) F – V – F – F – V 

 
02. De acordo com o conteúdo do texto, os vocábulos 

“instância” e “ingerência” (em destaque)podem ter, 
respectivamente, o significado de: 
 
a) acidente natural comum; desmatamento. 
b) fenômeno geográfico inevitável; destruição levada 

a efeito por. 
c) em primeiro e mais importante caso; intervenção. 

d) apelo urgente e repetido; falta de consciência 
ecológica. 

e) grau de jurisdição; influência externa. 
 
03. Assinale a alternativa em que o verbo assinalado se 

apresenta na forma arrizotônica: 
 

a) “oito países que compartilham referentes comuns” 
b) “São textualidades que repousam sobre o decurso” 
c) “na região de nascimento, se chamará chullachaqui” 
d) “a água aparece como instância prévia e se introduz 

em seu curso” 
e) “Tal área sustenta uma relação comum e intensa 

com a natureza” 
 
04. Assinale a alternativa em que a forma verbal 

corresponde à seguinte estrutura: radical + vogal 
temática + desinência modo-temporal + desinência 
número-pessoal: 

 
a) escreveu 
b) vendesse 
c) esfregava 
d) reciclemos 
e) formulásseis 

 
05. Assinale a alternativa em que a frase está articulada 

de modo claro, coeso, coerente e correto: 
 

a) De personalidade contraditória, violenta e ao mesmo 
tempo doce, quando se pensa na relação com sua 
filha, a quem amava profundamente, o conquistador 
castelhano Lope de Aguirre foi objeto de diversas 
análises, algumas de natureza psiquiátrico-positivista, 
que lhe conferiram certo delírio de reivindicação, 
atribuindo sua revolta a um ressentimento. 

b) Lope de Aguirre, conquistador castelhano, tinha 
personalidade contraditória e violenta, mas ao mesmo 
tempo doce, se pensarmos na relação com sua filha, a 
qual amava profundamente, sendo por isso objeto de 
diversas análises, algumas de natureza psiquiátrico-
positivista, que lhe que lhe conferiram certo delírio de 
reivindicação, atribuindo sua revolta a um 
ressentimento. 

c) Por ter personalidade contraditória e violenta, embora 
ao mesmo tempo doce, se pensarmos na relação com 
sua filha que amava profundamente, a Lope de 
Aguirre, um conquistador castelhano, diversas 
análises, até mesmo de natureza psiquiátrico-
positivista, lhe conferiram certo delírio de reivindicação, 
atribuindo sua revolta a um ressentimento. 

d) Embora de personalidade contraditória e violenta, 
Lope de Aguirre, um conquistador castelhano que era 
ao mesmo tempo doce, haja visto a relação com sua 
filha, a quem amava profundamente, apesar de 
diversas análises, algumas de natureza psiquiátrico-
positivista, lhe conferirem certo delírio de reivindicação, 
atribuindo sua revolta a um ressentimento. 

e) O conquistador espanhol Lope de Aguirre, foi objeto de 
diversas análises, algumas de natureza psiquiátrico-
positivista, que lhe conferiram certo delírio de 
reivindicação, atribuindo sua revolta a um 
ressentimento, tudo em virtude de sua personalidade 
contraditória, violenta e ao mesmo tempo doce, se 
pensarmos na relação que tinha com a filha, a qual 
amava profundamente. 
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06. Assinale a alternativa em que a palavra grifada está 
empregada em sentido denotativo: 

 
a) Como lê muito, dizem que João é uma ilha 

cercada de livros por todos os lados. 
b) Alessandro rompeu a camisa no arame farpado 

que cerca a fazenda. 
c) Apenas Édipo encontrou a chave para decifrar o 

enigma da Esfinge. 
d) A neblina flutua, desfazendo os edifícios e as 

árvores da cidade. 
e) Quando o sol cair, encerraremos nosso 

expediente no banco. 
 
07. Leia os seguintes versos de Manoel de Barros, início 

do poema “Os deslimites da palavra”: 
 

Ando muito completo de vazios. 
Meu órgão de morrer me predomina. 
Estou sem eternidades. 

 
Assinale a alternativa na qual consta a figura de 

linguagem expressa no primeiro verso do poema (“Ando 
muito completo de vazios”): 
 

a) Metáfora 
b) Hipérbole 
c) Eufemismo 
d) Paradoxo 
e) Sinestesia 

 
08. Leia o “Soneto de fidelidade”, de Vinícius de Moraes: 
 

De tudo ao meu amor serei atento 
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto, 
Que mesmo em face do maior encanto, 
Dele se encante mais meu pensamento. 
 
Quero vivê-lo em cada vão momento 
E em seu louvor hei de espalhar meu canto 
E rir meu riso e derramar meu pranto 
Ao seu pesar ou seu contentamento. 
 
E assim, quando mais tarde me procure, 
Quem sabe a morte, angústia de quem vive, 
Quem sabe a solidão, fim de quem ama, 
 
Eu possa me dizer do amor (que tive): 
Que não seja imortal, posto que é chama, 
Mas que seja infinito enquanto dure. 

 
Leia as afirmativas a seguir, feitas sobre o texto: 

 
I. No início, observa-se a presença de um hipérbato, já 

que houve uma troca na sequência normal dos 
termos da oração.  

II. No oitavo verso (“Ao seu pesar ou seu 
contentamento”), os substantivos antitéticos 
expressam uma ideia contraditória.  

III. No sétimo verso (“E rir meu riso e derramar meu 
pranto”) existe um pleonasmo; porém, devido ao seu 
valor enfático, não podemos considerá-lo vicioso. 

IV. A palavra “chama”, no penúltimo verso, é uma 
metonímia de um termo anteriormente expresso: 
amor. 

V. O poema, em sua totalidade, expressa o grande 
amor do poeta por uma mulher. 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas. 
e) Somente as afirmativas III e V estão corretas. 

 
09. Assinale a alternativa em que a pontuação NÃO se 

apresenta correta: 
 

a) O curupira, de antiga tradição na região 
amazônica, aparece como uma criatura com os 
pés ao contrário; já a mula sem cabeça, como um 
acéfalo. 

b) A interpelação ao desconhecido sempre foi um 
atrativo singular e, no momento em que os 
espaços se abriam paulatinamente, aparecia com 
mais intensidade. 

c) Por sua origem quase divina, os heróis tinham a 
missão de comunicar o espaço dos homens, o 
império do divino, o mundo subterrâneo dos 
mortos. 

d) Nos tempos antigos, os viajantes tinham como 
modelo os heróis, cujas façanhas apareciam nas 
mitologias. 

e) Se os modernos não acreditam, paciência; mas o 
certo é que os mitos falavam de uma cidade toda 
banhada em ouro: o Eldorado. 

 
10. Leia o texto a seguir: 
 

Depois do golpe militar de 1964, com a queda do 
presidente João Goulart, as forças militares ocuparam a 
Amazônia brasileira, perseguindo e dispersando os 
principais líderes políticos democráticos, o que abriu 
caminho para a proposição de um plano de 
modernização da região, elaborado no Sul do país. Isto 
implicou a entrada de capitais nacional e estrangeiro, 
assim como a redefinição do espaço e das condições de 
vida da população. Aliás, no final dos anos 1950, a 
integração geográfica da Amazônia com o Sul – na 
verdade uma proposta geopolítica – já havia começado 
através das rodovias. É possível perfilar um núcleo 
ligado a indústria automotora, assim como a suas 
indústrias adjacentes. Esse polo industrial é 
intensamente estimulado pelos militares que, sob o 
discurso da modernização da Amazônia e sua integração 
nacional, tinham promovido seu projeto geopolítico, 
mediante a construção de rodovias. Tais ideias e 
medidas não conseguiam discriminar as especificidades 
do Norte das do resto do país. (Do livro As Vozes do rio, de Ana 
Pizarro, p. 166. Texto adaptado.) 
 

Coloque V para verdadeiro  e F para falso  nas 
afirmativas a seguir, feitas a propósito de aspectos 
diversos do texto: 

 
( ) A regência no trecho “Isto implicou a entrada de 

capitais” NÃO está correta, pois deveria ser 
“Isto implicou na entrada de capitais”. 

( ) As palavras “proposição”, “modernização” e 
“região”, constantes do primeiro período, 
formam um vício de linguagem chamado 
barbarismo. 



Concurso UFAM 2018  NÍVEL SUPERIOR – MÉDICO DO TRAB ALHO 
 

 3

( ) No último período, para que o enunciado fique 
correto, o vocábulo “discriminar” precisa ser 
substituído pelo parônimo “descriminar”. 

( ) Uma ideia que perpassa o texto é a de que as 
medidas para o desenvolvimento da Amazônia, 
embora não condizentes com a sua realidade, 
eram necessárias. 

( ) “Tinham promovido”, no penúltimo período do 
texto, está conjugado no pretérito mais-que-
perfeito composto do indicativo. 

( ) No trecho “É possível perfilar um núcleo ligado 
a indústria automotora”, o a deveria levar o 
acento indicativo de crase. 

 
Assinale a alternativa que relaciona a sequência 

CORRETA de V e F de cima para baixo: 
 

a) V – F – V – V – F – F 
b) V – F – V – F – F – V 
c) V – V – F – F – V – F 
d) F – F – F – F – V – V 
e) F – V – F – V – F – V 

 
LEGISLAÇÃO 

 
11. Aldebaran da Silva logrou êxito em concurso público 

efetivo na esfera federal. Cumpriu todos os trâmites 
normais e teve o seu ato de provimento publicado no 
dia 01/04/2018. A posse de Aldebaran no cargo estava 
marcada para o dia 10/05/2018, mas, dias antes da 
posse, ficou acometido por doença infectocontagiosa 
que o impossibilitou de comparecer pessoalmente para 
o referido ato, outorgando poderes para que seu irmão, 
Antônio da Silva, mediante procuração específica 
firmada pelo candidato, tome posse em seu nome. 
Com a posse, foi realizada a assinatura do respectivo 
termo, no qual constaram as atribuições, os deveres, 
as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo 
ocupado. A esse respeito, conforme a Lei nº. 8.112/90, 
é CORRETO afirmar: 
 
a) Constata-se irregularidade na posse, uma vez que 

deveria ter ocorrido dentro de lapso temporal menor, 
contado da publicação do ato de provimento. 

b) A posse encontra-se revestida da legalidade, sem 
qualquer irregularidade, uma vez que foram 
seguidos os trâmites previstos pela Lei nº. 
8.112/1990. 

c) Verifica-se irregularidade na posse, uma vez que no 
termo de posse não deveriam estar presentes os 
direitos inerentes ao cargo ocupado. 

d) No ato da posse, Aldebran não precisará 
apresentar, por meio de seu procurador, declaração 
de bens e valores que constituem seu patrimônio. 

e) Houve irregularidade na posse, pois não é permitido 
pela lei a posse em cargo público mediante 
procuração específica. Trata-se de ato pessoal e 
intransferível. 

 
12. Pedro Antônio é servidor público federal estável e, 

em decorrência de denúncia de suposta falta 
praticada, foi demitido do cargo que ocupava. 
Irresignado, Pedro Antônio recorre ao Poder 
Judiciário e obtém decisão favorável ao seu pedido, 
determinando a anulação do ato demissional por 

ausência de regular processo administrativo. Neste 
caso, considerando as regras a respeito do 
provimento, vacância, remoção, redistribuição e 
substituição, conforme a Lei nº. 8.112/90, é 
CORRETO afirmar que Pedro Antônio será: 
 
a) removido para o cargo anteriormente ocupado. 
b) reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. 
c) aproveitado em novo cargo, desde que em 

caráter efetivo. 
d) devolvido à atividade diante da ocorrência da 

reversão. 
e) reintegrado com o ressarcimento de todas as 

vantagens. 
 
13. A respeito dos direitos e vantagens assegurados ao 

servidor público federal na Lei nº. 8.112/90, analise 
as afirmativas, identificando com “V” as 
verdadeiras e com “F” as falsas, assinalando a 
seguir a alternativa que possui a sequência 
CORRETA de cima para baixo: 
 
( ) O vencimento do cargo efetivo, acrescido das 

vantagens de caráter permanente, é irredutível. 
( ) Mediante autorização do servidor ou judicial, 

poderá haver consignação em folha de 
pagamento em favor de terceiros, a critério da 
administração e com reposição de custos, 
sendo certo que o total de consignações 
facultativas não excederá a 50% (cinquenta por 
cento) da remuneração mensal. 

( ) Nenhum servidor receberá remuneração inferior 
ao salário mínimo. 

( ) O vencimento, a remuneração e o provento não 
serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, 
ainda que nos casos de prestação de alimentos 
resultante de decisão judicial. 

( ) Além do vencimento, poderão ser pagas ao 
servidor vantagens, como as indenizações, 
gratificações e adicionais. 

 
a) V – V – V – F – V 
b) V – V – F – F – V 
c) V – F – V – F – V 
d) F – V – V – F – V 
e) F – F – V – V – F 

 
14. João de Oliveira, servidor público federal, investido no 

cargo efetivo de Servidor Técnico-Administrativo em 
Educação da UFAM há 1 (um) ano e 8 (oito) meses, 
pretende solicitar licença para acompanhar sua 
cônjuge, que foi deslocada para outro ponto do 
território nacional. Conforme dispõe a Lei nº. 
8.112/1990, é CORRETO afirmar a esse respeito que:  
 
a) A licença será por prazo indeterminado e com 

remuneração. 
b) A licença será por prazo indeterminado e sem 

remuneração. 
c) A licença será por prazo determinado e com 

remuneração. 
d) A licença será por prazo determinado e sem 

remuneração. 
e) O servidor não pode acompanhar o cônjuge, 

tendo em vista que se encontra em estágio 
probatório. 
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15. De acordo com a Lei nº. 8.112/90, sem qualquer 
prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço: 
 
I. Por 1 (um) dia, para doação de sangue; 
II. Pelo período comprovadamente necessário para 

alistamento ou recadastramento eleitoral, limitado, 
em qualquer caso, a 2 (dois) dias. 

III. por 10 (dez) dias consecutivos em razão de 
casamento; 

IV. por 8 (oito) dias consecutivos em razão de 
falecimento do cônjuge, companheiro, pais, avós, 
filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e 
irmãos. 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
a) Somente as afirmativas I e II estão incorretas 
b) Somente as afirmativas I, II e III estão incorretas 
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão incorretas 
d) Somente as afirmativas II e IV estão incorretas 
e) Somente as afirmativas III e IV estão incorretas 

 
16. Assinale, dentre as alternativas a seguir, aquela que 

NÃO constitui causa de demissão do servidor 
público, nos termos da Lei n°. 8.112/90: 
 
a) Inassiduidade habitual. 
b) Proceder de forma desidiosa. 
c) Quando não satisfeitas as condições do estágio 

probatório. 
d) Receber presente de qualquer espécie, em razão 

de suas atribuições. 
e) Utilizar recursos materiais da repartição em 

serviços ou atividades particulares. 
 
17. Paulo Castilho é servidor da UFAM, investido no cargo 

de Técnico-Administrativo em Educação. Há uma 
semana ele recebeu um convite para prestar serviços à 
Assembléia Geral da OEA, com sede em Washington, 
DC, EUA. Para que ele possa atender ao pedido, 
deverá afastar-se de seu cargo na UFAM, mediante 
autorização da autoridade competente. Considerando 
que Paulo se encontra em estágio probatório, ele: 
 
a) não poderá afastar-se de seu cargo até que seja 

aprovado no estágio probatório. 
b) poderá afastar-se de seu cargo, desde que seja 

autorizado pela reitoria da UFAM. 
c) poderá afastar-se de seu cargo, condicionado à 

perda total de sua remuneração.  
d) não poderá afastar-se de seu cargo por estar 

situado no estrangeiro o órgão em que vai servir. 
e) poderá afastar-se de seu cargo, desde que seja 

por período inferior a dois anos. 
 
18. João da Borda é servidor público e, na repartição em 

que trabalha, é responsável pelo atendimento ao 
público. São deveres fundamentais de João da 
Borda, nos exatos termos do Código de Ética 
Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal, o Decreto Federal nº 1.171/94: 

 
I. Jamais retardar qualquer prestação de contas, 

condição essencial da gestão dos bens, direitos e 
serviços da coletividade a seu cargo. 

II. Comunicar imediatamente a seus superiores ato ou 
fato que julgar em sua consciência contrário ao 
interesse público, exigindo as providências cabíveis. 

III. Facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços 
por quem de direito, exceto nos casos em que haja 
determinação superior em contrário. 

IV. Ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor 
de representar contra qualquer comprometimento 
indevido da estrutura em que se funda o Poder 
Estatal, salvo se se tratar de seu subordinado, caso 
em que poderá exercer a aplicação de penalidades 
sensíveis ao cargo que ocupa. 

V. Ser cortês, ter urbanidade, sensibilidade e atenção, 
respeitando a capacidade e as restrições pessoais 
de todos os usuários do serviço público, sem 
preconceito ou distinção de raça, gênero, 
estereótipos e religião. 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) Existe uma assertiva correta 
b) Existem duas assertivas corretas 
c) Existem três assertivas corretas 
d) Existem quatro assertivas corretas 
e) Todas as assertivas estão corretas 

 
19. Marieta Rodrigues, servidora pública federal, 

representou à autoridade administrativa competente, 
acusando Pedro Teixeira, Diretor de uma unidade, de 
ter praticado um ato de improbidade administrativa, 
requerendo, dessa forma, a imediata instauração de 
investigação. Ocorre que Marieta era conhecedora de 
ser o referido Diretor inocente, tendo realizado a 
mencionada representação motivada por vingança 
pessoal. Após devida apuração dos fatos, a servidora 
Marieta foi regularmente processada e condenada 
criminalmente à detenção de doze meses e multa. Em 
relação aos fatos narrados, de acordo com a Lei nº. 
8.429/1992, é CORRETO afirmar que: 
 
a) Marieta não cometeu nenhum crime, mas mero 

ilícito civil. 
b) A pena que Marieta recebeu de detenção está 

incorreta, pois não pode superar dez meses. 
c) A pena que Marieta recebeu de detenção está 

correta, não sendo cabível, na hipótese, a 
aplicação de multa. 

d) A pena que Marieta recebeu de detenção está 
incorreta, sendo apenas cabível, na hipótese, a 
aplicação de multa. 

e) Na hipótese é cabível, alternativamente, a pena 
de reclusão ou multa.  

 
20. Sobre a estruturação do Plano de Carreira dos 

Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no 
âmbito das Instituições Federais de Ensino 
vinculadas ao Ministério da Educação, conforme 
previsto na Lei nº. 11.091/05, seguem as assertivas: 
 
I. Plano de carreira é o conjunto de princípios, 

diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento 
profissional dos servidores titulares de cargos que 
integram determinada carreira, constituindo-se em 
instrumento de gestão do órgão ou entidade. 

II. Nível de classificação é o conjunto de cargos de 
mesma hierarquia, classificados a partir do requisito 
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de escolaridade, nível de responsabilidade, 
conhecimentos, habilidades específicas, formação 
especializada, experiência, risco e esforço físico 
para o desempenho de suas atribuições. 

III. Cargo é o conjunto de atribuições e 
responsabilidades previstas na estrutura 
organizacional que são cometidas a um servidor;  

IV. Usuários são pessoas, entes despersonalizados ou 
coletividades internas ou externas à Instituição 
Federal de Ensino que usufruem direta ou 
indiretamente dos serviços por ela prestados, 
gratuita ou remuneradamente. 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
a) Existe uma assertiva incorreta 
b) Existem duas assertivas incorretas 
c) Existem três assertivas incorretas 
d) Existem quatro assertivas incorretas 
e) Todas as assertivas estão corretas 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO 

 
21. Para a implantação de programas de rastreamento, 

o problema clínico a ser rastreado deve atender a 
alguns critérios. Analise as alternativas e assinale a 
INCORRETA: 
 
a) A doença deve representar um importante problema 

de saúde pública que seja relevante para a 
população, levando em consideração os conceitos 
de magnitude, transcendência e vulnerabilidade. 

b) A história natural da doença ou do problema clínico 
não necessariamente deve ser conhecido, bastando 
o quadro atual e a indicação dos agentes públicos 
de saúde. 

c) Deve existir estágio pré-clínico (assintomático) bem 
definido, durante o qual a doença possa ser 
diagnosticada. 

d) O benefício da detecção e do tratamento precoce 
com o rastreamento deve ser maior do que se a 
condição fosse tratada no momento habitual de 
diagnóstico. 

e) Os exames que detectam a condição clínica no 
estágio assintomático devem estar disponíveis e ser 
aceitáveis e confiáveis. 

 
22. É CORRETO afirmar que tem direito à insalubridade, 

de acordo com a Lei: 
 
a) Professor de faculdade de medicina de universidade 

federal, médico, com vinte horas de carga horária 
semanal, que comprove estar em contato com os 
pacientes, em atendimento no hospital ou 
ambulatório, na metade de sua carga horaria. 

b) Professor de faculdade de medicina de universidade 
federal, médico, com quarenta horas de carga 
horária semanal, que comprove estar em contato 
com os pacientes, em atendimento no hospital ou 
ambulatório, na metade de sua carga horária. 

c) Professor de faculdade de medicina de universidade 
federal, médico, com quarenta horas de carga 
horária semanal, que comprove estar em contato 
com os pacientes, em atendimento no hospital ou 
ambulatório, em 1/4 de sua carga horaria. 

d) Professor de faculdade de medicina de universidade 
federal, médico, com quarenta horas de carga 
horária semanal, que comprove estar em contato 
com os pacientes, em atendimento no hospital ou 
ambulatório, em 1/4 de sua carga horaria e mais 1/4 
de sua carga horária em aulas práticas com 
modelos humanoides. 

e) Somente os professores de cirurgia, com 
comprovação de tempo de sala cirúrgica de mais de 
12 horas/mês. 

 
23. Em relação à aposentadoria por invalidez (art. 40, § 

1º, Inciso I da CF, de 1988, art. 186, Inciso I, §§ 1º e 
3º, art. 188, §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, da Lei nº 8.112, de 
1990, alterada pela Lei nº 11.907, de 2009), o perito 
oficial deve observar, EXCETO: 
 
a) A invalidez ocorre quando o servidor for 

acometido de uma doença que o incapacite para 
o desempenho das atribuições do cargo. 

b) As doenças podem impor limitações às atividades 
da vida diária e/ou laborais do indivíduo, sem, 
contudo, torná-lo totalmente incapaz. 

c) A invalidez pode ser considerada de caráter 
temporário, quando há possibilidade de 
recuperação, após tratamento específico. Nesses 
casos, a perícia, por meio de Junta Oficial, deverá 
indicar um prazo para a reavaliação da 
capacidade laborativa do servidor. 

d) A invalidez total e permanente para o trabalho é a 
incapacidade definitiva para o exercício do cargo, 
função ou emprego, em decorrência de alterações 
provocadas por doença ou acidente, com a 
impossibilidade de ser reabilitado, levando em 
conta os recursos terapêuticos e/ou tecnológicos 
existentes. Quando o servidor não tiver as 
condições de saúde necessárias à execução das 
atividades do cargo, função ou emprego, deverá 
ser afastado para tratamento. 

e) Quando constatada doença que seja 
determinante à limitação para exercer 
determinadas atividades laborais, a Junta Oficial 
deverá aposentar o servidor. 

 
24. Considera-se pessoa da família, para efeito de 

remoção por motivo de acompanhamento para 
tratamento de saúde do servidor, de pessoa de sua 
família ou dependente (art. 36 da Lei nº 8.112, de 
1990): 

 
a) Cônjuge, companheiro e filhos maiores até 25 

anos, que estejam matriculados em curso 
superior. 

b) Cônjuge, companheiro, pai, mãe e filhos maiores 
até 25 anos, que estejam matriculados em curso 
superior. 

c) Cônjuge, companheiro e dependentes que vivam 
às suas expensas e que constem de seu 
assentamento funcional. 

d) Cônjuge, companheiro, filhos e enteados, pais, 
irmãos menores de idade, mesmo que não 
constem de seu assentamento funcional, mas que 
vivam sob o mesmo teto. 

e) Cônjuge, companheiro e parentes até segundo 
grau. 
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25. É considerado, de acordo com a Lei, como deficiente 
visual: 

 
a) O portador de baixa visão, o que significa 

acuidade visual entre 1 e 0,5 no melhor olho. 
b) A pessoa, na qual a acuidade visual é igual 

ou menor que 0,5 no melhor olho, com a 
melhor correção óptica. 

c) A pessoa, na qual a acuidade visual é igual 
ou menor que 0,05 no melhor olho, com a 
melhor correção óptica. 

d) A pessoa em que a somatória da medida do 
campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 90 graus. 

e) O portador de baixa visão, o que significa 
acuidade visual entre 1 e 0,5 no melhor olho e 
se a somatória da medida do campo visual 
em ambos os olhos for igual ou menor que 90 
graus. 

 
26. De acordo com a NR15, é considerado limite de 

tolerância para ruído contínuo ou intermitente: 
 

a) 70 DB por 1 hora 
b) 70 DB por 45 minutos 
c) 95 DB por 45 minutos 
d) 100 DB por 45 minutos 
e) 100 DB por 1 hora 

 
27. De acordo com a NR15, os limites de tolerância para 

poeiras minerais, manganês e seus compostos: é 
CORRETO afirmar, sobre: 
 
a) O limite de tolerância para as operações com 

manganês e seus compostos, referente à metalurgia 
de minerais de manganês, fabricação de compostos 
de manganês, fabricação de baterias e pilhas secas, 
fabricação de vidros especiais e cerâmicas, 
fabricação e uso de eletrodos de solda, fabricação 
de produtos químicos, tintas e fertilizantes, é de até 
20�� ��⁄  no ar, para jornada de até 12 (doze) 
horas por dia. 

b) O limite de tolerância para as operações com 
manganês e seus compostos, referente à extração, 
tratamento, moagem, transporte do minério, ou 
ainda a outras operações com exposição a poeiras 
do manganês ou de seus compostos, é de até 
5��/�� no ar, para jornada de até 8 (oito) horas 
por dia. 

c) O limite de tolerância para as operações com 
manganês e seus compostos, referente à extração, 
tratamento, moagem, transporte do minério, ou 
ainda a outras operações com exposição a poeiras 
do manganês ou de seus compostos, é de até 
15�� ��⁄  no ar, para jornada de até 8 (oito) horas 
por dia. 

d) O limite de tolerância para as operações com 
manganês e seus compostos, referente à metalurgia 
de minerais de manganês, fabricação de compostos 
de manganês, fabricação de baterias e pilhas secas, 
fabricação de vidros especiais e cerâmicas, 
fabricação e uso de eletrodos de solda, fabricação 
de produtos químicos, tintas e fertilizantes, é de até 
25�� ��⁄  no ar, para jornada de até 12 (doze) 
horas por dia. 

e) O limite de tolerância para as operações com 
manganês e seus compostos, referente à metalurgia 
de minerais de manganês, fabricação de sistemas 
de impulsão de carros elétricos, vidros blindados, 
coletes à prova de balas (em todas as categorias), 
baterias para drones com mais de 75% de 
componente sendo manganês, é de 15�� ��⁄  no 
ar, para jornada de até 8 horas. 

 
28. A NR17 visa a estabelecer parâmetros que permitam 

a adaptação das condições de trabalho às 
características psicofisiológicas dos trabalhadores, 
de modo a proporcionar um máximo de conforto, 
segurança e desempenho eficiente. Para efeito 
dessa NR, é CORRETO afirmar: 
 
a) Trabalhador jovem designa todo trabalhador com 

idade inferior a vinte e um anos e maior de quatorze 
anos. 

b) Transporte manual regular de cargas designa toda 
atividade realizada de maneira contínua ou que 
inclua, mesmo de forma descontínua, o transporte 
manual de cargas. 

c) Todo trabalhador designado para o transporte 
manual regular de cargas deve receber treinamento 
ou instruções satisfatórias quanto aos métodos de 
trabalho que deverá utilizar, com vistas a 
salvaguardar sua saúde e prevenir acidentes, 
mesmo com cargas consideradas leves. 

d) Quando mulheres forem designadas para o 
transporte manual de cargas, o peso máximo destas 
cargas deverá ser igual àquele admitido para os 
homens, para não comprometer a sua saúde ou a 
sua segurança e não ferir a igualdade entre sexos. 

e) O transporte manual de cargas, por um trabalhador 
cujo peso seja suscetível de comprometer sua 
saúde ou sua segurança, só será reduzido mediante 
a comprovação de que o mesmo está 
comprometendo a saúde do trabalhador. 

 
29. Em relação à CAT/SP – Comunicação de Acidente 

do Trabalho do Serviço Público, é CORRETO 
afirmar: 
 
a) Que todo e qualquer acidente em serviço que 

provoque ou não lesões no servidor, havendo ou 
não afastamento de suas atividades, 
obrigatoriamente deve ser registrado, mediante 
preenchimento de formulário próprio da CAT/SP. 

b) Que a CAT/SP somente deverá ser registrada em 
casos de lesão corporal que levem ao afastamento 
do servidor por mais de 15 dias. 

c) Que somente deverá ser registrada a CAT/SP 
quando, comprovadamente, haja lesão corporal, 
incapacidade laborativa comprovada ou que a lesão 
corporal venha a expor o servidor a risco de saúde. 

d) Que a CAT/SP deve ser registrada quando o 
servidor necessite ficar afastado de suas atividades 
laborais, mesmo que por um dia, e 
comprovadamente apresente lesão corporal. 

e) Que de acordo com a Lei 8112/90, é dispensável o 
registro da CAT/SP, quando, por avaliação do 
Médico do Trabalho, exista essa determinação, 
sendo substituída por minuciosa descrição do fato 
em prontuário. 
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30. De acordo com a Lei 6.259/75, o Decreto-Lei 
78.231/76 e a Portaria do MS número 104/2011, são 
consideradas doenças de notificação compulsória: 

 
a) Hantavirose e amebíase em sua forma hepática 

(abscesso). 
b) Hanseníase, Febre Amarela, Doença de 

Alzheimer e Dengue. 
c) Acidente de trabalho com exposição a material 

biológico e Doença de Creutzfeldt-Jakob. 
d) Doença aguda pelo vírus Zica, Estrongiloidíase, 

Difteria e Malária na região amazônica. 
e) Todas as formas de aterosclerose comprovadas 

por exames de imagem, Sífilis em todas suas 
formas, Leptospirose. 

 
31. De acordo com a Orientação Normativa número 6 do 

Ministério do Planejamento, de 18/03/2013, são 
consideradas atividades caracterizadoras de grau 
máximo de insalubridade (20%). Analise as 
afirmativas e coloque V para as verdadeira e F para 
as falsas: 

 
( ) Trabalhos e operações em contato permanente 

com pacientes ou com material 
infectocontagiante, em hospitais, serviços de 
emergência, enfermarias, ambulatórios, postos 
de vacinação e outros estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha 
contato com os pacientes, bem como aos que 
manuseiam objetos de uso desses pacientes, 
não previamente esterilizados). 

( ) Contato permanente com pacientes em 
isolamento por doenças infectocontagiosas, 
bem como objetos de seu uso, não previamente 
esterilizados. 

( ) Atividade habitual de exumação de corpos em 
cemitérios. 

( ) Trabalho habitual com resíduos urbanos, 
industriais e hospitalares. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA de cima para baixo: 
 
a) F – F – F – F 
b) F – V – F – F 
c) F – V – V – F 
d) V – F – F – V 
e) V – F – V – F 

 
32. É CORRETO afirmar que, na ergonomia como fator 

de qualidade de vida no trabalho, temos: 
 
a) Jornada de trabalho razoável, privacidade pessoal 

e respeito ao espaço pessoal do trabalhador. 
b) Inexistência de sobrecarga física e mental, 

jornada de trabalho razoável e o balanço entre o 
que é cobrado e as condições para sua 
realização. 

c) Equilíbrio entre as pressões psíquicas do trabalho 
e a capacidade psíquica de suportá-las. 

d) Flexibilidade das posturas corporais no trabalho e 
dos horários de trabalho e escala. 

e) Percepção de máquinas seguras, percepção de 
ter sua saúde preservada pelas ações higiênicas 
da organização. 
 

33. Como critério de enquadramento de Alienação 
Mental, doença especificada no parágrafo 10 do 
artigo 186 da Lei 8.112/90), temos: 
 
I. Esquizofrenias nos estados crônicos e residuais; 
II. Psicoses leves nos estados crônicos e residuais; 
III. Estados demenciais de qualquer etiologia 

(vascular, Alzheimer, etc.); 
IV. Retardos mentais graves e profundos; 
V. Stress em sua forma grave ou crônica. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas. 
c) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II, III e IV estão 

corretas. 
e) Somente as afirmativas II e V estão corretas. 

 
34. Neoplasia maligna é doença especificada em Lei, e 

os peritos farão o enquadramento da invalidez 
permanente pela neoplasia maligna quando for 
constatada incapacidade para o trabalho em 
consequência de, EXCETO: 
 
a) Neoplasias com mau prognóstico em curto prazo. 
b) Neoplasias incuráveis. 
c) Sequelas do tratamento, mesmo quando 

erradicada a neoplasia maligna. 
d) Recidiva ou metástase da neoplasia maligna. 
e) Comprovação, por meio de laudo do oncologista, 

mesmo sem a biópsia. 
 
35. Se um servidor apresentar indícios de lesão orgânica 

ou funcional, o chefe imediato poderá solicitar 
inspeção médica para o servidor ao titular da 
unidade de recursos humanos, que deverá adotar as 
providencias necessárias para viabilizar a avaliação 
pericial, por perito oficial. Podemos afirmar que: 
 
a) O servidor não é obrigado a ser submetido a 

inspeção médica, devendo a instituição respeitar 
sua decisão. 

b) Diante a recusa de ser submetido a inspeção 
médica, o servidor deverá responder Processo 
Administrativo Disciplinar. 

c) O servidor será punido com suspensão de até 15 
(quinze) dias se, injustificadamente, recusar-se a 
ser submetido à inspeção médica determinada 
pelo titular da unidade de recursos humanos, 
cessando os efeitos da penalidade a partir da 
data em que for cumprida a determinação. 

d) A chefia imediata deverá acatar laudo do médico 
particular do servidor, se esse achar que deve 
apresentar, por ferir sua privacidade. 

e) O ato solicitar a inspeção médica é considerado 
invasão de privacidade e assédio moral. 
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36. Nos locais de trabalho onde são executadas 
atividades que exijam solicitação intelectual e 
atenção constantes, tais como: salas de controle, 
laboratórios, escritórios, salas de desenvolvimento 
ou análise de projetos, dentre outros, são 
recomendadas as seguintes condições de conforto: 
 
I. Níveis de ruído de acordo com o estabelecido na 

NBR 10152, norma brasileira registrada no 
INMETRO. 

II. Índice de temperatura efetiva entre 20℃  (vinte) e 
23℃ (vinte e três graus centígrados). 

III. Velocidade do ar superior a 0,75m/s. 
IV. Os níveis mínimos de iluminação a serem 

observados nos locais de trabalho são os valores 
de iluminâncias estabelecidos na NBR 5413, 
norma brasileira registrada no INMETRO. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
c) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
d) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
37. A NR 17 visa a estabelecer parâmetros que 

permitam a adaptação das condições de trabalho às 
características psicofisiológicas dos trabalhadores, 
de modo a proporcionar um máximo conforto, 
segurança e desempenho eficiente. Para efeito 
dessa NR, quanto ao mobiliário, é CORRETO 
afirmar: 
 
a) Para trabalho manual sentado ou que tenha de 

ser feito em pé, as bancadas, mesas, 
escrivaninhas e os painéis devem proporcionar ao 
trabalhador condições de boa postura, 
visualização e operação e devem atender aos 
seguintes requisitos mínimos: 
I) ter altura e características da superfície de 

trabalho compatíveis com o tipo de atividade, 
com a distância requerida dos olhos ao campo 
de trabalho e com a altura do assento; 

II) ter área de trabalho de fácil alcance e 
visualização pelo trabalhador; 

III) ter características dimensionais que 
possibilitem posicionamento e movimentação 
adequados dos segmentos corporais. 

b) Mesmo que o trabalho possa ser executado na 
posição sentado, a posição de pé deve ser 
mantida para não descaracterizar os postos de 
trabalho. 

c) Os assentos nas bancadas e postos de trabalho 
não necessariamente devem possuir ajustes de 
altura, mas é obrigatório serem acolchoados com 
material atóxico e antialérgico. 

d) Os bancos usados em bancadas devem ser 
sempre de formato quadrado, para facilitar o 
transito e transporte de materiais na área usada; 

e) O encosto dos assentos deverão ser retos, 
permitindo que o uso do mesmo assento por outro 
trabalhador não necessite de ajustes. 
 

38. Trabalhador datilógrafo, com carga de trabalho de 
aproximadamente quatro mil toques por hora, baseia-
se na NR17 para queixa de excesso de trabalho. Em 
relação a essa NR, é CORRETO afirmar: 
 
a) Como a NR17 limita a carga de trabalho em no 

máximo 4000 toques por hora, existe motivo para a 
queixa, devendo ser reduzida a carga de trabalho 
para o que preconiza a NR17: 3500 toques reais por 
hora. 

b) Se comprovado que o trabalhador realizava trabalho 
com carga aproximada de 4000 toques por hora, o 
empregador deve ser multado e obrigado a reduzir a 
carga de trabalho do trabalhador. 

c) A NR17 diz que o número de toques reais exigidos 
pelo empregador não pode ser maior que 8000 
toques por hora, não havendo razão para a 
reclamação. 

d) Se comprovado que o trabalhador realizava trabalho 
com carga aproximada de 4000 toques por hora, 
caracteriza-se a insalubridade, que deverá ser 
incorporada ao salário, retroativamente. 

e) Se comprovado que o trabalhador realizava trabalho 
com carga aproximada de 4000 toques por hora, 
caracteriza-se a insalubridade, que deverá ser 
incorporada no salário, não cabendo o pagamento 
retroativo. 

 
39. De acordo com a NR17, as atividades de 

processamento eletrônico de dados devem, salvo o 
disposto em convenções e acordos coletivos de 
trabalho, observar o seguinte: 
 
I. Quando do retorno ao trabalho, após qualquer 

afastamento igual ou superior a quinze dias, a 
exigência de produção em relação ao número de 
toques deverá ser iniciado em níveis inferiores ao 
máximo estabelecido (4000 toques por hora) e ser 
ampliada progressivamente. 

II. Nas atividades de entrada de dados, deve haver, 
no mínimo, uma pausa de 10 minutos para cada 
50 minutos trabalhados, não deduzidos da 
jornada normal de trabalho. 

III. O tempo efetivo de trabalho de entrada de dados 
não deve exceder o limite máximo de cinco horas, 
sendo que, no período de tempo restante da 
jornada, o trabalhador poderá exercer outras 
atividades, observado o disposto no artigo 468 da 
CLT, desde que não exijam movimentos 
repetitivos, nem esforço visual. 

IV. O número de toques reais exigidos pelo 
empregador não deve ser superior a 4000 toques 
por hora trabalhada. 

V. Para efeito de remuneração, o empregador deve 
promover sistema de avaliação dos trabalhadores 
envolvidos nas atividades de digitação, baseado 
no numero individual de toques sobre o teclado, 
inclusive no automatizado. 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas. 
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
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40. Em relação aos trabalhadores com curso superior de 
Assistente Social que trabalham em serviços de 
saúde, é CORRETO afirmar: 
 
a) Esses trabalhadores têm direito a insalubridade de 

10% quando, comprovadamente, tenham contato 
com pacientes por mais da metade da jornada de 
trabalho. 

b) É devido o pagamento de insalubridade (20%) aos 
que, comprovadamente, permaneçam a metade de 
suas cargas horárias em estabelecimento de saúde. 

c) A insalubridade desses trabalhadores é sempre de 
grau mínimo, não importando a jornada de trabalho. 

d) Assistentes Sociais não têm direito a receber 
insalubridade. 

e) Essa classe de trabalhadores somente terá direito à 
insalubridade (sempre de 10%) se, no edital do 
concurso, houver indicação de sua lotação em 
hospitais e em ambulatórios ou correlatos. 
 

41. Em relação à insalubridade, é CORRETO afirmar: 
 
a) O Adicional de Insalubridade somente é 

incorporável aos proventos de aposentadoria nos 
casos de o trabalhador ter recebido o adicional por 
mais da metade do tempo de serviço contado para a 
aposentadoria. 

b) A servidora gestante ou lactante será afastada pela 
chefia imediata das operações ou locais 
considerados insalubres, enquanto durar a gestação 
e a lactação, passando a exercer suas atividades 
em local salubre. 

c) O direito à percepção de Adicional de Insalubridade 
cessa 18 meses após a eliminação das condições 
ou dos riscos que deram causa à sua concessão, 
devidamente constatada por Laudo. 

d) Todo e qualquer pagamento do Adicional de 
Insalubridade possui caráter retroativo ao dia da 
solicitação, para que não haja prejuízo ao servidor. 

e) Fará jus ao adicional de insalubridade o servidor 
que, durante os períodos em que estiver afastado 
para pós-graduação em área de saúde, mesmo no 
exterior, comprovar que está exercendo suas 
atividades em local insalubre. 
 

42. De acordo com a Instrução Normativa número 6, de 
18/03/2013, geram direito aos adicionais de 
insalubridade e periculosidade as atividades: 
 
a) Em que servidor tenha contato com fungos, ácaros, 

bactérias e outros micro-organismos presentes em 
documentos, livros, processos e similares. 

b) Em que o servidor manuseie prontuários, receitas, 
vidros de remédios e documentos médicos em 
geral. 

c) Em que o servidor somente tenha contato com 
pacientes em área de convivência e circulação, 
permanecendo no local. 

d) Em que o servidor manuseie filmes de raios-x, 
macas que permaneceram no local de exame de 
raios-x, assim como rouparia e prontuários. 

e) Em que o servidor trabalhe com raios-x ou 
substancias radioativas, operando direta, obrigatória 
e habitualmente, e seja portador de conhecimentos 
especializados de radiologia diagnóstica ou 
terapêutica comprovados. 

43. São causas precoces de degeneração da coluna 
vertebral: 
 
I. Posição forçada do corpo, fora do eixo vertical, 

estático. 
II. Levantamento de carga com torção e flexão ao 

mesmo tempo. 
III. Ato de sentar-se em posição viciosa (encurvado 

ou torcido). 
IV. Carregamento de cargas na cabeça. 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
a) Somente a afirmativa II está correta. 
b) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
44. Em relação ao modelo numérico de avaliação de 

carga de trabalho em atividades manuais – Método 
TOR-TOM, podemos afirmar que: 
 
a) Caso a taxa de ocupação real (TOR) esteja 

abaixo da taxa de ocupação máxima (TOM) para 
uma função, pode-se concluir quanto à eficácia 
dos mecanismos de recuperação e, por 
conseguinte, quanto à inexistência de risco 
ergonômico na tarefa; ou TOR<TOM, sem risco 
ergonômico. 

b) Caso a taxa de ocupação real (TOR) esteja 
abaixo da taxa de ocupação máxima (TOM) para 
uma função, pode-se concluir quanto à ineficácia 
dos mecanismos de recuperação e, por 
conseguinte, quanto à existência de risco 
ergonômico na tarefa; ou TOR<TOM, com risco 
ergonômico. 

c) Caso a taxa de ocupação real (TOR) esteja  
abaixo  da taxa de ocupação máxima (TOM), 
caracteriza-se a situação de aproveitamento 
ótimo da mão de obra. 

d) Caso a taxa de ocupação real (TOR) esteja  
acima da taxa de ocupação máxima (TOM), 
caracteriza-se a situação de aproveitamento 
ótimo da mão de obra. 

e) O método TOM-TOR, por decisão do Ministério 
do Trabalho, só pode ser usado em indústrias 
onde mais de 75% do trabalho seja robotizado. 

 
45. Segundo a tabela de estimativa de metabolismo 

adotada pela Legislação Brasileira, as atividades em 
trabalho moderado têm consumo em ��ℓ ℎ⁄ : 
 
a) Sentado, movimentos vigorosos com braços e 

pernas – 440	��ℓ ℎ⁄ . 
b) De pé, trabalho moderado em máquina ou 

bancada, com alguma movimentação – 
350	��ℓ ℎ⁄ . 

c) Trabalho moderado intermitente de levantar, 
empurrar ou arrastar pesos –300	��ℓ ℎ⁄ . 

d) De pé, trabalho moderado em máquina ou 
bancada, com alguma movimentação – 
160	��ℓ ℎ⁄ . 

e) Em movimento, trabalho moderado de levantar ou 
empurrar – 300	��ℓ ℎ⁄ . 
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