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Questão 1 

Considere o texto abaixo e responda a questão

“Na atualidade, os transtornos mentais relacionados ao trabalho crescem em

diversos países. A explicação para esse aumento é controversa e múltipla.

Há uma tendência a considerar como fatores explicativos para esse aumento

as atuais formas de organização e de processos de trabalho, as novas

exigências cognitivas e mentais, os processos de intensificação do trabalho e

os modos de avaliação do trabalho. Novas formas de trabalhar geram novas

formas de adoecer, e o aumento dos transtornos psíquicos relacionados ao

trabalho é uma expressão dessa realidade” (Lancman; Toldrá; Santos, 2010,

p. 98).

Frente a este cenário, surge uma área específica do conhecimento

denominada “Saúde mental e trabalho”, que...
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a) Investiga a repercussão do trabalho no processo de construção da

subjetividade, assim como sua contribuição nos processos de

adoecimento/sofrimento psíquico.

b) Tem conseguido estabelecer com facilidade o nexo causal entre trabalho e

adoecimento psíquico acelerando o desenvolvimento dos estudos na área.

c) Aponta que os transtornos psíquicos graves são os mais frequentemente

relacionados ao trabalho entre os trabalhadores afastados por motivo de

saúde mental.

d) Tem como principais correntes teóricas e metodológicas a teoria do estresse, a

psicodinâmica do trabalho, a psicologia positiva e a abordagem integradora do

desgaste mental.

e) Focaliza o trabalho no âmbito das organizações, o que enriquece suas

análises e consequentemente alcança uma compreensão ampliada sobre a

relação entre o trabalho e a saúde mental.
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Questão 2

Muitas mudanças no mundo do trabalho constituem um cenário de risco

para o bem-estar e para a saúde mental e física do trabalhador,

favorecendo o desenvolvimento do estresse ocupacional e do burnout,

que se configura como uma resposta multidimensional ao estresse

caracterizada por comportamento e atitudes negativos em relação aos

clientes, ao trabalho e às organizações. Trata-se de síndrome constituída

pelas dimensões: exaustão emocional, despersonalização e

a) aceleração no ritmo da evolução das tarefas.

b) aumento do interesse interpessoal.

c) declínio da compreensão de sinais.

d) diminuição da realização pessoal.

e) proliferação de queixas sensoriais.
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Questão 3

Em relação ao desenvolvimento humano e à interação social do

ponto de vista psicológico, “a pressão subjetiva exercida pelo atual

sistema de trabalho origina efeito danoso à saúde do trabalhador,

designando algum tipo de sofrimento físico ou psíquico, agravando o

desgaste provocado pelo trabalho." (Bock, 2008.) Relacione as

síndromes, lesões e distúrbios desenvolvidos no ambiente de trabalho às

respectivas definições.

Causado(a) por distúrbios osteomusculares

relacionados ao trabalho.

Geralmente, causado(a) pelo esforço repetitivo.

Refere‐se ao esgotamento nervoso, em geral

produzido(a) pelo stress, que leva a depressão, apatia

e dificuldade de se manter na situação de trabalho

1. Lesão da Ler.

2. Distúrbio Dort.

3. Síndrome Burnout.
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A sequência está correta em:

a) 3, 2, 1.

b) 2, 1, 3.

c) 2, 3, 1.

d) 1, 2, 3.

Causado(a) por distúrbios osteomusculares

relacionados ao trabalho.

Geralmente, causado(a) pelo esforço repetitivo.

Refere‐se ao esgotamento nervoso, em geral

produzido(a) pelo stress, que leva a depressão, apatia

e dificuldade de se manter na situação de trabalho

1. Lesão da Ler.

2. Distúrbio Dort.

3. Síndrome Burnout.
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Questão 4

Os estudos realizados sobre o Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao

Trabalho − DORT apontam que há influência de fatores psicossociais no

desenvolvimento de problemas musculoesqueléticos. Assim,

a) a ausência de controle sobre o trabalho e a insatisfação no trabalho têm apresentado

associação negativa com os DORT’s.

b) a pressão no trabalho, o controle da tarefa e as cotas de produção podem alterar o

comportamento dos trabalhadores e, consequentemente, aumentar a tensão

musculoesquelética.

c) os mecanismos que relacionam os fatores psicossociais aos DORT’s são

classificados em duas categorias: psicofisiológicos e físicos.

d) embora existam estudos que apontem a relação entre fatores psicossociais no

trabalho e DORT, ainda não há evidência de que podem influenciar o

desenvolvimento de problemas musculoesqueléticos.

e) a definição do mecanismo causal entre fatores psicossociais no trabalho e DORT tem

facilitado o diagnóstico e a adoção de programas preventivos e terapêuticos nas

organizações
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Questão 5

Em relação às temáticas trabalho, subjetividade e saúde psíquica podemos

afirmar, à luz da psicodinâmica do trabalho, que

a) Deve ser reforçada a centralidade do trabalho e sua importância para os

sujeitos, mas sem a preocupação em favorecer um caminho em busca da

emancipação em uma perspectiva intersubjetiva, pois este referencial teórico-

metodológico concentra-se em intervenções individuais e hipotetiza que os

trabalhadores já encontram-se livres dos grilhões da gestão, principalmente

após a drástica redução dos modelos de gestão frutos da administração

científica.
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b) A proposta de intervenção não se resume a um estudo sobre o

trabalhar, mas sim à constituição de um processo de ação, onde quem

atua por meio da psicodinâmica do trabalho age como um facilitador,

como alguém que se propõe a uma escuta mínima e pouco incentiva

grupos de expressão, pois já traz um conhecimento consultivo pré-

elaborado e universal.

c) Prazer e sofrimento no trabalho originam-se de uma dinâmica interna

das situações e da organização do trabalho. São decorrências das

atitudes e dos comportamentos franqueados pelo desenho

organizacional, cuja tela de fundo constitui-se de relações subjetivas e

de poder.
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d) O trabalho, por apresentar uma condição externa (estrutura física onde é

realizado, divisão das tarefa e dos homens para realizá-las), não pode influir

nem positivamente nem negativamente em aspectos relativos à subjetividade

e saúde humana.

e) O sofrimento psíquico (seja criativo ou patogênico) só é promovido em

trabalhos cujos sujeitos não têm possibilidades de intervir na organização

das próprias atividades e, por isso, estes trabalhos são altamente

sublimatórios e podem causar enorme desgaste mental aos executantes.
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RESPOSTA CERTA: Letra C

c) Prazer e sofrimento no trabalho originam-se de uma dinâmica interna

das situações e da organização do trabalho. São decorrências das

atitudes e dos comportamentos franqueados pelo desenho

organizacional, cuja tela de fundo constitui-se de relações subjetivas e

de poder.
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Questão 7

Qual a dimensão analítica central da Ergonomia?

a) O ajuste homem-máquina.

b) A adequação dos procedimentos de segurança.

c) A atividade real.

d) A rotinização do trabalho.

e) A flexibilização do trabalho.
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Questão 8

Leia as seguintes afirmações

I. Resultado antecipado fixado em condições determinadas.

II. Realização da tarefa.

III. Unidade da atividade de trabalho, das condições reais e dos resultados

efetivos.

Os itens I, II e III correspondem a três realidades postuladas pela Ergonomia

para análise do trabalho. Faça a correlação entre as realidades descritas e as

conceituações correspondentes propostas pela Ergonomia.
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a) Tarefa, atividade de trabalho, trabalho.

b) Atividade de trabalho, tarefa, trabalho.

c) Trabalho prescrito, trabalho real, tarefa.

d) Tarefa, trabalho prescrito, função desempenhada.

e) Trabalho real, atividade de trabalho, função desempenhada.

I. Resultado antecipado fixado em condições

determinadas.

II. Realização da tarefa.

III. Unidade da atividade de trabalho, das condições

reais e dos resultados efetivos.
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Questão 9

O ciclo típico de intervenção ergonômica engloba quatro macros etapas distintas

e complementares. Na etapa de “Avaliação e Replanejamento”, o trabalho,

comumente, consiste em realizar uma avaliação das soluções implantadas em

termos de impactos para o bem-estar no trabalho/satisfação dos usuários, a

eficiência e a eficácia de produtos e serviços;

a) acessar as fontes primárias e secundárias de informação disponíveis por

meio de instrumentos diversos de investigação (análise documental,

entrevistas, observações) e coletar as informações essenciais para construir

as bases de compreensão elucidativa do problema de avaliação e/ou

concepção.

b) aplicar de forma participativa com os atores envolvidos e implicados, as

soluções desenhadas e validadas na etapa de diagnóstico, formulando

soluções de caráter aplicado.
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c) efetuar os ajustes técnicos, operacionais e administrativos que se revelem

necessários; e prospectar a necessidade de replanejamento da intervenção

ergonômica diante da evolução do sistema sociotécnico de trabalho ou das

situações de uso de produtos.

d) projetar o desenho de soluções e tratar e analisar os resultados obtidos,

correlacionando-os com os elementos constitutivos da demanda inicial e as

questões que orientaram o percurso metodológico da intervenção inicial e as

questões que orientaram o percurso metodológico da intervenção

ergonômica.

e) conhecer e instruir a demanda de intervenção (objeto, foco, problemas) e

estabelecer objetivos, os passos metodológicos, os instrumentos a serem

empregados, os produtos a serem alcançados.
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RESPOSTA CERTA: Letra C

c) efetuar os ajustes técnicos, operacionais e administrativos que se revelem

necessários; e prospectar a necessidade de replanejamento da intervenção

ergonômica diante da evolução do sistema sociotécnico de trabalho ou das

situações de uso de produtos.
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Questão 10

Entendendo o programa de Qualidade de Vida no Trabalho como um conjunto de ações

desenvolvidas em uma organização com o objetivo de implementar melhorias no

ambiente de trabalho, visando o bem-estar biopsicossocial dos funcionários, é correto

afirmar que:

a) a implantação de um programa de QVT é de responsabilidade exclusiva dos

dirigentes, sendo estes os únicos a se beneficiarem do programa.

b) ações que promovem o combate à fadiga e à desmotivação, a prevenção de riscos à

saúde e à segurança dos trabalhadores devem ser consideradas nos programas de

QVT.

c) apenas empresas com um número acima de 150 funcionários devem, por lei,

implementar programas de QVT.

d) os programas de QVT defendem o desenvolvimento de práticas de trabalho

mecanicistas visando diminuir a autonomia e o desgaste dos funcionários.

e) os programas de QVT implantados e praticados nas empresas prevê em ações

individualizadas e estão embasadas na inteligência astuciosa conforme propôs B.F.

Skinner.
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Questão 11

Considerando as múltiplas possibilidades de enfoque na gestão da

Qualidade de Vida no Trabalho, definem-se os seguintes níveis de gestão:

a) organizacional, financeira e assistencial.

b) tática, processual e funcional.

c) empresarial, de pessoas e de recursos.

d) técnica, de liderança e institucional.

e) estratégica, gerencial e operacional.
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Questão 12

O modelo de qualidade de vida no trabalho proposto por Walton (1973) é

composto por oito categorias de análise:

a) variedade de habilidades e competências; identidade e significado da tarefa;

clima e cultura da organização; autonomia para a tomada de decisão;

retroação do próprio trabalho; retroação extrínseca e intrínseca;

interrelacionamento; e estilo de liderança.

b) compensação justa e adequada; condições de trabalho; oportunidade de uso

e desenvolvimento de capacidades; oportunidade de crescimento contínuo e

segurança; integração social no trabalho; constitucionalismo; trabalho e

espaço total da vida; e relevância social da vida no trabalho.
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c) participação na tomada de decisão; sistema de recompensa e premiação;

condições físicas adequadas; respeito a identidade profissional; políticas de

responsabilidade social; plano de carreira e de acesso organizacional; estrutura

organizacional e funcional estabelecida; e processos de treinamento funcional.

d) arquitetura de cargos e funções; processos para agregar e manter talentos;

metas financeiras e operacionais a serem atingidas; efeitos do trabalho sobre a

vida familiar; qualidade dos sistemas administrativos adotados; qualidade do

relacionamento com a equipe de trabalho; motivadores pessoais; e frequência

de interação com o líder.

e) efeitos do trabalho sobre a vida social; tipo de controle sobre a execução do

trabalho; políticas de apoio ao sistema familiar; acesso a informações para

execução do trabalho; possibilidades de execução de atividades variadas;

limitações para execução do trabalho; nível de empowerment concedido; e

frequência de feedbacks.
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RESPOSTA CERTA: Letra B

b) compensação justa e adequada; condições de trabalho; oportunidade

de uso e desenvolvimento de capacidades; oportunidade de

crescimento contínuo e segurança; integração social no trabalho;

constitucionalismo; trabalho e espaço total da vida; e relevância social

da vida no trabalho
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Obrigada!
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