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PROVAS PARA O CARGO DE NÍVEL E 

MÉDICO/MEDICINA DO TRABALHO 

DIA: 15/9/2019 

ESTE CADERNO CONTÉM PROVAS DE: 

LÍNGUA PORTUGUESA (QUESTÕES 1 A 8) 

MATEMÁTICA (QUESTÕES 9 A 16) 

LEGISLAÇÃO (QUESTÕES 17 A 30) 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO (QUESTÕES 31 A 65) 

INSTRUÇÕES: 

 
Após a autorização do(a) fiscal de sala, abra o caderno e confira-o, conforme as instruções abaixo: 
 
 Cada questão contém 4 (quatro) alternativas de resposta. Apenas 1 (uma) alternativa responde à questão. 

 O formulário de respostas deverá ser preenchido conforme as instruções contidas no próprio formulário e 
assinado apenas no espaço reservado para esse fim.  

 Não será permitido o empréstimo de qualquer tipo de material entre os(as) candidatos(as), durante a 
realização da prova. Caso haja necessidade, o(a) candidato(a) deverá chamar o(a) fiscal de sala. 

 

ATENÇÃO! 

 O não cumprimento das instruções poderá acarretar a eliminação do(a) candidato(a). 

 O tempo de duração da prova é de 4 (quatro) horas e INCLUI o preenchimento do formulário de respostas. 

 A interpretação das questões faz parte da prova. 

 Este caderno será obrigatoriamente devolvido ao(à) fiscal de sala, ao final da prova. O(a) candidato(a) 
deverá apenas destacar a contracapa, na qual se encontra o rascunho do gabarito, no qual não poderá 
haver nenhuma anotação extra.    

 A devolução do formulário de respostas e do caderno de provas é de inteira responsabilidade do(a) 
candidato(a). 

 Qualquer irregularidade deverá ser comunicada ao(à) fiscal de sala. 

 
Boa Prova! 
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LÍNGUA PORTUGUESA (QUESTÕES 1-8) 
 

  INSTRUÇÃO: Leia o texto 1 para responder às questões de 1 a 6  

TEXTO 1 

EDUCAÇÃO E RESSOCIALIZAÇÃO 

 Estímulo ao estudo é política de segurança pública 

Além de abranger a necessidade de efetiva punição por crimes cometidos, qualquer debate sobre segurança 
pública deve perpassar a reinserção social dos presos após o cumprimento da pena. Diante da criminalidade 
endêmica, refletir sobre o destino dos egressos do sistema carcerário é imprescindível à quebra de um ciclo de 
delinquência, no qual a reincidência se mostra, muitas vezes, inevitável ao ex-detento. 

Atentos a essa realidade, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) têm 
buscado soluções adequadas ao problema, pautando suas iniciativas e julgados nessa direção. Tal postura, por 
óbvio, não significa o abrandamento descuidado do regime prisional, mas o apreço por uma política responsável, em 
prol da mudança de comportamento do detento. A ressocialização por meio da educação é essencial à reinserção 
dos condenados na comunidade e à contenção da elevadíssima taxa de reentrada nos presídios. 

Levantamento do Conselho Nacional de Justiça de 2018 revelou que quase 85% dos presos têm ensino médio 
incompleto. Destes, cerca de 26% não têm sequer o fundamental. Apesar da baixa escolaridade, apenas 12% deles 
estudavam em 2016. Esses dados evidenciam o imenso potencial de atuação do Estado e refletem uma triste 
realidade: a maioria dos egressos do sistema penal retorna ao convívio social sem qualquer qualificação profissional. 

Diversas normas garantem ao detento o direito à educação. Muitas conferem a redução da pena pela 
formação em cursos e até pela leitura. Pela Lei de Execução Penal, a cada 12 horas na escola, o detento deve ter sua 
pena decotada em um dia. Se há conclusão do ensino fundamental, médio ou superior, o desconto cresce em um 
terço. 

Para dar concretude a esse direito, o CNJ tem orientado os tribunais a implementarem medidas de estímulo 
efetivo ao estudo, a partir de atividades regulares e complementares, de cunho cultural, esportivo e de capacitação 
profissional. A resolução nº 44/2013 possibilita a diminuição da pena por meio de estudo por conta própria, atestado 
pela aprovação em exames que comprovem a conclusão do ensino fundamental ou médio. 

Entretanto, a dura realidade do sistema prisional brasileiro chama o magistrado à responsabilidade de, ao 
julgar o caso concreto, atentar-se à mensagem do Judiciário aos internos e à sociedade. É fundamental garantir que, 
dentro da lei e de forma proporcional, haja verdadeiros estímulos ao preso para buscar a educação formal. 

(...) 
A despeito do grande avanço promovido pela resolução nº 44/2013, não se afasta a capacidade de o 

magistrado, atento ao caso concreto e com base em fundamentos idôneos, concluir em sentido diverso. (...) 
A valorização de medidas socioeducativas no sistema prisional mostra-se relevante não apenas como forma 

de reconhecer os evidentes esforços do interno, mas também para garantir a reintegração do preso à sociedade. É 
fundamental definir incentivos adequados a todos aqueles que buscam, na educação, um caminho diferente do até 
então trilhado. Essa postura gera reflexos positivos na redução da reincidência e na construção de um sistema 
criminal mais eficiente.  

Gilmar Mendes -Ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2002 e ex-presidente da corte (2008-2010). 
Disponível em: < https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2019/06/educacao-e-ressocializacao.shtml> 

Acesso em: 30/6/2019. (Adaptado). 
 
 

 

QUESTÃO 1 

O texto aborda todos os temas a seguir, EXCETO: 

(A) a sensibilidade do magistrado ao julgar o caso concreto.  

(B) o papel do CNJ no cumprimento da Lei de Execução Penal. 

(C) a redução de pena como solução à diminuição da delinquência. 

(D) a relevância de políticas públicas relacionadas à reinserção de presos na sociedade. 
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QUESTÃO 2 

 Analise as proposições a seguir: 

I – O Brasil é um país em que os níveis de criminalidade não recrudescem. 

II – A legislação de Execução Penal é falha e não se aplica ao caso concreto. 

III – O estudo é uma das medidas que pode favorecer a ressocialização do preso. 

IV –  A maioria dos presos retorna à criminalidade por falta de qualificação. 

V – A população carcerária no país caracteriza-se pela baixa escolaridade. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

(A) Somente as proposições II e V estão corretas. 

(B) Somente as proposições I e IV estão corretas. 

(C) Somente as proposições II e III estão corretas. 

(D) Somente as proposições III e V estão corretas. 

 

QUESTÃO 3 

Em relação à coesão textual, o pronome esse (e variações) é empregado para retomar informações já 
apresentadas no texto. Considerando tais informações, analise as proposições abaixo: 

I – “Atentos a essa realidade” (linha 5). A expressão destacada refere-se à CRIMINALIDADE ENDÊMICA.  

II – “Para dar concretude a esse direito” (linha 18). A expressão destacada refere-se à DIREITO À EDUCAÇÃO.  

III – “pautando suas iniciativas e julgados nessa direção” (linha 6). A expressão destacada refere-se à 
REINSERÇÃO SOCIAL DOS PRESOS APÓS O CUMPRIMENTO DA PENA. 

IV –  “Essa postura gera reflexos positivos na redução da reincidência” (linha 31). A expressão refere-se à 
REINTEGRAÇÃO DO PRESO À SOCIEDADE. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

(A) Somente as proposições I e IV estão corretas. 

(B) Somente as proposições I e III estão corretas. 

(C) Somente as proposições II e IV estão corretas. 

(D) Somente as proposições II e III estão corretas. 

 

QUESTÃO 4 

Em relação à construção da argumentatividade, os excertos a seguir ilustram estratégias argumentativas presentes no 
texto. Assinale a alternativa em que a explicação dada entre parênteses NÃO está adequada à expressão destacada: 

(A) É fundamental definir incentivos adequados a todos aqueles que buscam, na educação, um caminho diferente do 
até então trilhado. (IMPESSOALIZAÇÃO). 

(B) Tal postura, por óbvio, não significa o abrandamento descuidado do regime prisional, mas o apreço por uma 
política responsável, em prol da mudança de comportamento do detento. (RESSALVA). 

(C) O CNJ tem orientado os tribunais a implementarem medidas de estímulo efetivo ao estudo, a partir de atividades 
regulares e complementares, de cunho cultural, esportivo e de capacitação profissional. (EXEMPLIFICAÇÃO). 

(D) Esses dados evidenciam o imenso potencial de atuação do Estado e refletem uma triste realidade: a maioria dos 
egressos do sistema penal retorna ao convívio social sem qualquer qualificação profissional. (MODALIZAÇÃO). 
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QUESTÃO 5 

Considerando o sentido da expressão destacada no período “A despeito do grande avanço promovido pela 
resolução nº 44/2013, não se afasta a capacidade de o magistrado, atento ao caso concreto e com base em 
fundamentos idôneos, concluir em sentido diverso.” (linhas 26-27), assinale a alternativa que preserva 
integralmente a mensagem original do texto.  

(A) Não obstante o grande avanço promovido pela resolução nº 44/2013, não se afasta a capacidade de o 
magistrado, atento ao caso concreto e com base em fundamentos idôneos, concluir em sentido diverso. 

(B) De acordo com o grande avanço promovido pela resolução nº 44/2013, não se afasta a capacidade de o 
magistrado, atento ao caso concreto e com base em fundamentos idôneos, concluir em sentido diverso.  

(C) Em consonância com o grande avanço promovido pela resolução nº 44/2013, não se afasta a capacidade de o 
magistrado, atento ao caso concreto e com base em fundamentos idôneos, concluir em sentido diverso.  

(D) Indo de encontro com o grande avanço promovido pela resolução nº 44/2013, não se afasta a capacidade de 
o magistrado, atento ao caso concreto e com base em fundamentos idôneos, concluir em sentido diverso. 

 

QUESTÃO 6 

Compare o texto 1 e o texto 2 apresentado a seguir: 

 

TEXTO 2- CHARGE 

 

 
 

Disponível em: < https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/cartunsdiarios/#16/6/2019>. 
Acesso em: 16/6/2019 

 

Leia as proposições a seguir: 

I – O termo “até” (linha 15) indica que a leitura é considerada uma das estratégias legais de redução de pena.   

II – Tanto o texto 2 quanto o texto 1 apresentam posicionamento semelhante em relação à leitura.  

III – A análise dos elementos não verbais na charge confirma a ideia de que a leitura diminui a violência.  

IV –  Os modalizadores “está provado” (texto 2) e “é fundamental” (linhas 29-30) constituem posicionamento 
assertivo dos respectivos autores.  

Assinale a alternativa CORRETA: 

(A) Somente as proposições I e IV estão corretas. 

(B) Somente as proposições I e III estão corretas. 

(C) Somente as proposições II e III estão corretas. 

(D) Somente as proposições II e IV estão corretas. 

 

 

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/cartunsdiarios/#16/6/2019
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INSTRUÇÃO: Leia o texto 3 para responder à questão 7  

  

TEXTO 3 

Leia o texto a seguir: 

O trabalho infantil é ilegal e priva crianças e adolescentes de uma infância normal, impedindo-os não só 
de frequentar a escola e estudar normalmente, mas também de desenvolver de maneira saudável todas as suas 
capacidades e habilidades. Antes de tudo, o trabalho infantil é uma grave violação dos direitos humanos e dos 
direitos e princípios fundamentais no trabalho, representando uma das principais antíteses do trabalho decente. 

O trabalho infantil é causa e efeito da pobreza e da ausência de oportunidades para desenvolver 
capacidades. Ele impacta o nível de desenvolvimento das nações e, muitas vezes, leva ao trabalho forçado na vida 
adulta. Por todas essas razões, a eliminação do trabalho infantil é uma das prioridades da OIT (Organização 
Internacional do Trabalho). 

Disponível em: <https://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-infantil/lang--pt/index.htm> 
Acesso em: 24/6/2019. (Adaptado). 

 

 

QUESTÃO 07 

Analise o trecho a seguir: 

“O trabalho infantil é ilegal e priva crianças e adolescentes de uma infância normal, impedindo-os não só de 
frequentar a escola e estudar normalmente, mas também de desenvolver de maneira saudável todas as suas 
capacidades e habilidades.” (linhas 1 a 3). 

Em relação à organização morfossintática do trecho, analise as proposições a seguir: 

I – Em “O trabalho infantil é ilegal e priva crianças e adolescentes de uma infância normal” as duas orações 
sintaticamente coordenadas entre si possuem a mesma estrutura sintática, próprio de orações dessa 
natureza. 

II – O trecho “mas também de desenvolver de maneira saudável todas as suas capacidades e habilidades” 
evidencia uma oração coordenada que exprime ideia de contradição. 

III –  O uso das formas “frequentar”, “estudar” e “desenvolver” contribuem para a progressão textual. 

IV –  No fragmento “todas as suas capacidades e habilidades” o pronome “suas” encontra-se no plural para 
concordar com a expressão “capacidades e habilidades”. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

(A) Somente as proposições I e II estão corretas. 

(B) Somente as proposições III e IV estão corretas. 

(C) Somente as proposições I e IV estão corretas. 

(D) Somente as proposições II e III estão corretas. 

 

 

 

 

 

 

1 
2 
3 
4 
5 
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QUESTÃO 08 

TEXTO 4- CHARGE 

 

Disponível em: <https://mcartuns.files.wordpress.com/2016/01/trabalho-infantil.jpg?w=350&h=200&crop=1> 
Acesso em: 23/8/2019. 

 

 Considerando a organização linguístico-discursiva do texto 4 , afirma-se:  

I – No primeiro balão, a expressão “nem brincadeiras” indicia que o filho cometeu alguma infração e por isso 
será castigado. 

II – A relação entre a expressão “isso tudo” e o texto visual tem como propósito argumentativo a ironia. 

III – No enunciado “Afinal de contas, um dia isso tudo será seu”, a expressão “afinal de contas” funciona 
como um operador argumentativo e indicia uma conclusão. 

IV –  No texto, a expressão indefinida “um dia”, usada pelo pai, indica incerteza em relação à herança que 
deixará para o filho. 

V –  No primeiro balão, o personagem faz uso de estratégias linguísticas que revelam a reprodução de um 
discurso autoritário. 

Está CORRETO o que se afirma em: 

(A) I, II e IV 

(B) II, III e V 

(C) I, III e IV 

(D) II, IV e V 
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MATEMÁTICA (QUESTÕES 9 – 16) 
 

QUESTÃO 9 

Após uma campanha de vacinação contra a gripe e o sarampo, ficou constatado que 90% da população foi 
imunizada para a gripe e 80% foi imunizada para o sarampo. Após um levantamento minucioso, constatou-se que 
75% da população ficou imunizada para ambas as doenças, gripe e sarampo. O percentual da população que NÃO 
recebeu nenhuma vacina foi de: 

(A) 5%. 

(B) 8%. 

(C) 9%. 

(D) 10%. 

 

QUESTÃO 10 

Em um hospital, o estoque de soro fisiológico é suficiente para 8 dias, com o seguinte esquema de aplicação: 30 
pacientes por dia, 24 gotas por minuto, durante 2 horas para cada paciente. Foi sugerido um novo esquema de 
aplicação de soro fisiológico: 40 pacientes por dia, 18 gotas por minuto, durante 1 hora para cada paciente. Se o 
novo esquema for adotado, o estoque do hospital será suficiente para: 

(A) 10 dias. 

(B) 14 dias. 

(C) 16 dias. 

(D) 18 dias. 

 

QUESTÃO 11 

Um determinado tipo de doença tem um componente genético: se os pais sofrem da doença, a probabilidade de 
o filho também sofrer da mesma enfermidade é de 10%. Se um casal, que apresenta essa enfermidade, tem 3 
filhos, a probabilidade de que 1 ou mais  desses filhos terem essa doença é: 

(A) 8,3%. 

(B) 18,2%. 

(C) 27,1%. 

(D) 30%. 

 

QUESTÃO 12 

Suponha que a propagação de uma doença seja modelada da seguinte forma: um doente contamina duas 
pessoas em uma unidade de tempo e se cura, ficando imune à doença, não contaminando mais ninguém. Uma 
unidade de tempo é igual a uma semana. Uma população de 20.480 indivíduos apresenta 10 indivíduos doentes 
no tempo t=0. Nessa situação, o número de pessoas doentes na população após 5 semanas e o tempo necessário 
para que metade dessa população esteja doente é, respectivamente:   

(A) 160 doentes, 8 semanas. 

(B) 160 doentes, 10 semanas. 

(C) 320 doentes, 8 semanas.  

(D) 320 doentes, 10 semanas. 
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QUESTÃO 13 

A tabela a seguir apresenta o número de pacientes relativo ao abandono de tratamento contra tuberculose 
pulmonar e a indicação da zona de moradia.  

 

Zona Abandono do tratamento 

Sim Não 

Urbana 150 450 
Rural 600 300 

Selecionando um paciente ao acaso, entre os que abandonaram o tratamento, a probabilidade de ele ter vindo 
da zona rural é: 

(A) 0,25. 

(B) 0,40. 

(C) 0,60. 

(D) 0,80. 

 

QUESTÃO 14 

A quantidade de colesterol em 100 ml de plasma sanguíneo humano pode ser modelada por uma distribuição 
normal de Gauss com média 200 mg e desvio padrão 20 mg, descrita na figura abaixo. Níveis de colesterol, acima 
de 240 mg, aumentam a probabilidade de ocorrência de problemas cardíacos. A probabilidade de um paciente 
estar em risco cardíaco, em razão de seu nível de colesterol estar acima de 240 mg, sabendo-se que a área 
hachurada vale 0,4772, é de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: VIEIRA, Sônia. Introdução à bioestatística. Elsevier Brasil, 2015.  

 

(A) 5%. 

(B) 2,28%. 

(C) 4,56%. 

(D) 1,14%. 

 
 
 
 
 
 

24
0 

20
0 

0,4772 
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QUESTÃO 15 

Quando se diz que um televisor é de X polegadas, está subentendido que X é o comprimento, em polegadas, da 
diagonal desse televisor. A polegada é uma medida de comprimento inglesa, frequentemente, usada no Brasil. 
Utilizando a aproximação 1 polegada = 25 mm, o comprimento da diagonal de um televisor de 42 polegadas é: 

(A) 1,05 m. 

(B) 10,5 cm. 

(C) 105 dm. 

(D) 0,105 m. 

 

QUESTÃO 16 

Um setor administrativo de uma universidade com 12 funcionários levará 20 dias para realizar uma tarefa. Para 
agilizar os trabalhos, 3 funcionários serão realocados para esse setor. O tempo necessário para realizar a tarefa 
será de: 

(A) 17 dias. 

(B) 16 dias. 

(C) 15 dias. 

(D) 14 dias. 
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LEGISLAÇÃO (QUESTÕES 17-30) 

QUESTÃO 17 

João, aspirante a artista contemporâneo, desenvolveu sua primeira grande obra de relevo e buscou divulgá-la 
para o público. Marcos, seu mentor e curador de arte, com certo prestígio, afirmou que, para tanto, estaria 
condicionado à licença prévia. Considerando o caso hipotético descrito e os dispositivos da Constituição de 1988 
e suas alterações, assinale a alternativa CORRETA: 

(A) A Constituição de 1988 prevê a liberdade de expressão da atividade artística, independentemente de censura 
ou licença. 

(B) A Constituição de 1988 condiciona a liberdade de expressão de atividade de comunicação à licença prévia, 
não se aplicando tal condição à liberdade de expressão artística. 

(C) A Constituição de 1988 consagra a liberdade de expressão da atividade intelectual e científica, 
independentemente de licença, não inserindo expressamente em seu texto a liberdade de expressão 
artística. 

(D) A Constituição de 1988 assegura a liberdade de expressão artística, independentemente de censura, mas 
condicionada à licença prévia, na forma da lei. 

 

QUESTÃO 18 

O artigo 41 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e suas alterações estabelece que são 
estáveis, após 3 (três) anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em 
virtude de concurso público. Considerando esse tema, leia as proposições abaixo: 

I –  O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial em primeira instância, 
mediante decisão administrativa discricionária ou mediante procedimento de avaliação periódica de 
desempenho. 

II – A invalidação de demissão do servidor estável, por sentença judicial, ensejará a reintegração ao cargo e o 
eventual ocupante da vaga, mesmo estável, perderá o cargo mediante processo administrativo em que lhe 
seja assegurada ampla defesa. 

III – O servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu 
adequado aproveitamento em outro cargo, quando o seu cargo for extinto ou for declarada a sua 
desnecessidade. 

IV – A aquisição de estabilidade implica a obrigatoriedade de uma avaliação especial de desempenho a ser 
realizada por comissão instituída para essa finalidade. 

Marque a alternativa CORRETA: 

(A) Apenas as proposições I e II são corretas. 
(B) Apenas as proposições I e IV são corretas. 
(C) Apenas as proposições II e III são corretas. 
(D) Apenas as proposições III e IV são corretas. 

 

QUESTÃO 19 

A Lei Nº 8.112/1990 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das 
fundações públicas federais. De acordo com a referida lei e suas alterações, são requisitos básicos para 
investidura em cargo público, EXCETO: 

(A) Ser brasileiro nato. 
(B) Usufruir de direitos políticos. 
(C) Ter a idade mínima de dezoito anos. 
(D) Estar quite com as obrigações militares e eleitorais. 
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QUESTÃO 20 

O Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais 
(Lei 8.112/1990 e suas alterações) determina que, ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de 
provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de 
avaliação para o desempenho do cargo. Sobre o estágio probatório dos servidores públicos, leia as proposições 
abaixo: 

 

I –  O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo 
anteriormente ocupado. 

II – O servidor em estágio probatório não poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou 
funções de direção, nem de chefia no órgão ou entidade de lotação, estando impedido de ser cedido a 
outro órgão ou entidade para ocupar cargos. 

III – Ao servidor em estágio probatório não poderá ser concedida licença e somente poderá ser concedido o 
afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo 
na Administração Pública Federal. 

IV – O estágio probatório ficará suspenso durante o afastamento, na hipótese de participação em curso de 
formação, e será retomado a partir do término do impedimento. 

 

Marque a alternativa CORRETA: 

 

(A) Apenas as proposições I e III são corretas. 

(B) Apenas as proposições II e III são corretas. 

(C) Apenas as proposições I e IV são corretas. 

(D) Apenas as proposições II e IV são corretas. 

 

QUESTÃO 21 

Considerando as disposições previstas na Lei nº 9.784/99 e suas alterações, que regula o processo administrativo 
no âmbito da Administração Pública Federal, leia as proposições abaixo: 

 

I –  A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, 
salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. 

II – Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua 
competência a outros órgãos ou titulares, ainda que essas instâncias não lhe sejam hierarquicamente 
subordinadas, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, 
jurídica ou territorial. 

III – A decisão de recursos administrativos pode ser objeto de delegação. 

IV – As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente essa qualidade e considerar-se-ão 
editadas pelo delegado. 

 

Marque a alternativa CORRETA: 

 

(A) Apenas as proposições I e IV são corretas. 

(B) Apenas as proposições II e IV são corretas. 

(C) Apenas as proposições I, II e III são corretas. 

(D) Apenas as proposições I, II e IV são corretas. 
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QUESTÃO 22 

No que se refere à Lei nº 9.784/99 e suas alterações, que regula o processo administrativo no âmbito da 
Administração Pública Federal, marque a alternativa INCORRETA: 

 

(A) O servidor ou autoridade que esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou 
respectivo cônjuge ou companheiro é impedido de atuar em processo administrativo. 

(B) O impedimento de servidor ou autoridade que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos 
interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau pode ser 
objeto de arguição. 

(C) O órgão competente poderá, mediante despacho motivado, quando a matéria do processo envolver assunto 
de interesse geral, abrir período de consulta pública para manifestação de terceiros, antes da decisão do 
pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada. 

(D) O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os 
destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. 

 
 
 
 

QUESTÃO 23 

Tendo em vista a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, leia as alternativas abaixo e depois marque a 
alternativa CORRETA: 

 

(A) Quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos em 
decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional, é inexigível a licitação. 

(B) Nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para a realização 
dos processos licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do dia é inexigível a 
licitação. 

(C) Caso a União Federal precise contratar entidades privadas sem fins lucrativos, para a implementação de 
cisternas ou outras tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano e produção de alimentos, 
para beneficiar as famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou pela falta regular de água é 
dispensável a licitação. 

(D) Quando houver inviabilidade de competição, em especial para contratação de profissional de qualquer setor 
artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada 
ou pela opinião pública é dispensável a licitação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCURSO PÚBLICO – UFLA – EDITAL 75/2019 

 

 

P
ág

in
a1

2
 

QUESTÃO 24 

No que se refere à Lei nº 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta o art. 37, inciso XXI da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, leia as proposições abaixo: 

I –  As obras, os serviços e as compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas quantas 
se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação, com vistas ao melhor 
aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da 
economia de escala. 

II – A administração pode descumprir as normas e as condições do edital, pois suas ações não estão 
estritamente vinculadas como o particular. 

III – A Administração Pública poderá, nos editais de licitação para a contratação de serviços, exigir da contratada 
que um percentual mínimo de sua mão de obra seja oriundo ou egresso do sistema prisional, com a 
finalidade de ressocialização do reeducando, na forma estabelecida em regulamento. 

IV – Os contratos administrativos de que trata essa Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de 
direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 
disposições de direito privado. 

Marque a alternativa CORRETA: 

(A) Apenas as proposições I, II e IV são corretas. 
(B) Apenas as proposições I, III e IV são corretas. 
(C) Apenas as proposições II e III são corretas. 
(D) Apenas as proposições I e IV são corretas. 
 

QUESTÃO 25 

Com base na Lei nº 10.520/2002, que institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos 
termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição 
de bens e serviços comuns, e dá outras providências, marque a alternativa INCORRETA: 

(A) Os bens e serviços comuns são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado e cujos valores não ultrapassem 
R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). 

(B) A autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame, as 
exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as 
cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento, na fase preparatória do pregão. 

(C) O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, se outro não estiver fixado no edital. 

(D) Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de meios eletrônicos, serão documentados no 
processo respectivo, com vistas à aferição de sua regularidade pelos agentes de controle. 

 

QUESTÃO 26 

Tendo em vista a Lei nº 10.520/2002, que institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos 
termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição 
de bens e serviços comuns, e dá outras providências, leia as proposições abaixo: 

I –  É vedada a definição do objeto do pregão de forma imprecisa, insuficiente ou obscura. 

II – É vedada a aquisição do edital pelos licitantes, como condição para participação no certame. 

III – É vedada a especificação do objeto que, por excessiva, irrelevante ou desnecessária, limite a competição. 

IV – É vedada a realização do pregão por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação. 

Marque a alternativa CORRETA: 

(A) Apenas as proposições I e II estão corretas. 

(B) Apenas as proposições I, II e III estão corretas. 

(C) Apenas as proposições I, III e IV estão corretas. 

(D) Apenas as proposições II, III e IV estão corretas. 
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QUESTÃO 27 

Considerando o Decreto nº 7.746/12 e suas alterações, que regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, para estabelecer critérios e práticas para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas 
contratações realizadas pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional e pelas empresas 
estatais dependentes, e institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública – CISAP, 
marque a alternativa INCORRETA: 

 

(A) A adequação da especificação do objeto da contratação e das obrigações da contratada aos critérios e às 
práticas de sustentabilidade será justificada nos autos, independentemente do caráter competitivo do 
certame. 

(B) A administração pública federal direta, autárquica e fundacional e as empresas estatais dependentes poderão 
exigir no instrumento convocatório para a aquisição de bens que eles sejam constituídos por material 
renovável, reciclado, atóxico ou biodegradável, entre outros critérios de sustentabilidade. 

(C) A CISAP tem natureza punitiva e caráter transitório e é vinculada à Secretaria de Gestão do Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, com a finalidade de propor a implementação de critérios, práticas 
e ações de logística sustentável no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e 
das empresas estatais dependentes. 

(D) A CISAP poderá convidar para participar das reuniões especialistas, pesquisadores e representantes de órgãos 
e entidades públicas ou privadas, sendo essa participação considerada prestação de serviço público 
relevante, não remunerada. 

 
 

QUESTÃO 28 

Márcio e Pedro, servidores públicos civis do Poder Executivo Federal, iniciaram uma discussão sobre os deveres 
fundamentais impostos pelo Código de Ética Profissional que os rege. As seguintes afirmativas foram debatidas: 

 

I –  Márcio afirmou que, embora desejável, ser cortês, ter urbanidade, ter disponibilidade e atenção não 
configuravam um dever do servidor público. 

II – Pedro afirmou que, embora deva respeitar a hierarquia, o servidor público deve resistir a (e denunciar) 
todas as pressões de superiores hierárquicos que visem a obter quaisquer favores, benesses ou vantagens 
indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas. 

III – Márcio afirmou que, embora se deva zelar pelos próprios atos, não cabe ao servidor comunicar a seus 
superiores ato ou fato contrário ao interesse público ou exigir providências cabíveis, quando o ato não 
estiver diretamente relacionado à questão, pois tal comunicação sobre ato ou fato de terceiros configuraria 
conduta eticamente reprovável. 

IV – Pedro afirmou que o servidor público tem o dever de participar dos movimentos e estudos que se 
relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum.  

 

Marque a alternativa CORRETA: 

 

(A) Apenas as proposições I e III são corretas. 

(B) Apenas as proposições I e IV são corretas. 

(C) Apenas as proposições II e III são corretas. 

(D) Apenas as proposições II e IV são corretas. 
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QUESTÃO 29 

Roberto, Joaquim e Cláudia, servidores públicos efetivos da Universidade Federal de Lavras, são membros 
representantes no Colegiado de um Curso de Graduação da instituição. Convocados para uma reunião, Roberto e 
Cláudia não compareceram. Sobre esse caso hipotético e tendo em vista o Regimento Geral da UFLA, leia as 
proposições abaixo: 

I –  Roberto alegou que sua ausência se justificava na medida em que estava realizando atividade de pesquisa, 
contribuindo, assim, para o desenvolvimento da universidade. 

II – Joaquim questionou a justificativa de Roberto, afirmando que o comparecimento, inclusive da 
representação estudantil, as reuniões de órgãos colegiados e suas câmaras e comissões internas é 
preferencial em relação a qualquer outra atividade administrativa, de ensino, pesquisa e extensão na UFLA. 

III – Cláudia alegou que estava em reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da universidade e, 
portanto, por se tratar de reuniões de órgão colegiado de hierarquia superior, tem preferência sobre os de 
hierarquia inferior. 

IV – Cláudia, ao saber sobre a votação realizada na reunião em que não pode comparecer sobre um processo de 
grande importância para o curso, solicitou ao presidente do colegiado que fosse concedida a ela vista do 
processo para que pudesse emitir parecer escrito.  

Considerando os dispositivos consagrados no Regimento Geral da Universidade Federal de Lavras, assinale a 
alternativa CORRETA: 

(A) Apenas as proposições II e III são corretas. 

(B) Apenas as proposições I e IV são corretas. 

(C) Apenas as proposições I e III são corretas. 

(D) Apenas as proposições II e IV são corretas. 

 

QUESTÃO 30 

O Edital PRGDP Nº 75/2019 rege o presente processo de seleção destinado ao provimento de cargos técnico-
administrativos em Educação. Considerando as disposições do referido edital, assinale a alternativa INCORRETA: 

(A) Não serão analisados recursos sem fundamentação, fora do prazo ou fora das normas estabelecidas no Edital. 

(B) Em caso de empate na pontuação final do concurso, os critérios de desempate obedecerão à seguinte ordem: 
candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completados até o último dia de inscrição no 
concurso; candidato que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimento Específico; e, persistindo o 
empate, terá preferência o candidato com data de nascimento mais antiga. 

(C) O candidato poderá interpor recurso contra o resultado do pedido de isenção da taxa de inscrição, contra o 
resultado da solicitação de atendimento especial, contra o gabarito preliminar e/ou questões, contra o 
resultado preliminar, contra o parecer da Comissão de Heteroidentificação, e contra o laudo pericial do 
exame admissional. 

(D) Os candidatos deficientes e negros participarão do concurso com condições diferenciadas frente aos demais 
candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação e à nota 
mínima exigida para os demais candidatos. 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO (QUESTÕES 31-65) 
 
 

QUESTÃO 31 

A Organização Mundial de Saúde aprovou o “Saúde dos trabalhadores: plano de ação global”. Esse plano tem por 
base a estratégia mundial de saúde ocupacional para todos. São objetivos do Plano de Ação Global, EXCETO: 

(A) Proteger e promover a saúde no ambiente de trabalho. 

(B) Incorporar a saúde dos trabalhadores em outras políticas. 

(C) Atender às obrigações pecuniárias decorrentes dos agravos à saúde dos trabalhadores. 

(D) Elaborar e implementar instrumentos de políticas e normas para a saúde dos trabalhadores. 

 
QUESTÃO 32 

De acordo com a relação entre testes diagnósticos e patologias dos membros superiores, assinale a alternativa 
que mostre a correspondência CORRETA para Síndrome do Túnel do Carpo, Síndrome do Desfiladeiro Torácico, 
Tendinite de DeQuervain, Lesão do Supraespinhoso e Epicondilite Lateral, respectivamente:  

(A) Durkan, Adson, Jobe, Mill e Cozen. 

(B) Phalen, Adson, Durkan, Cozen e Mill. 

(C) Durkan, Filkenstein, Mill, Jobe e Phalen. 

(D) Phalen, Adson, Filkenstein, Jobe e Cozen. 

 
QUESTÃO 33 

Com relação às infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), é INCORRETO afirmar que: 

(A) A medicação de escolha para o tratamento da sífilis no adulto é a penicilina G benzatina. 

(B) Os tipos 6 e 11 do HPV podem causar verrugas genitais e os tipos 16 e 18 podem causar câncer de colo de 
útero, de vulva, de vagina e de ânus. 

(C) A infectividade da sífilis por transmissão sexual é menor nos estágios iniciais (sífilis primária, secundária e 
latente recente), aumentando gradualmente com o passar do tempo (sífilis latente tardia e terciária). 

(D) O diagnóstico da infecção por Neisseria gonorrhoeae e da infecção por Chlamydia trachomatis pode ser 
realizado por meio de testes de amplificação de ácidos nucléicos específicos para esses microrganismos. 

 
QUESTÃO 34 

Segundo a classificação de Child-Pugh, os parâmetros de avaliação da gravidade da hepatopatia, em um paciente 
portador de cirrose hepática, estão presentes na alternativa: 

(A) Encefalopatia, bilirrubina, tempo de protrombina e desidrogenase lática. 

(B) Encefalopatia, ascite, bilirrubina, tempo de protrombina e creatinina. 

(C) Encefalopatia, bilirrubina, INR, desidrogenase lática e albumina. 

(D) Encefalopatia, ascite, bilirrubina, INR e albumina. 
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QUESTÃO 35 

De acordo com a NR 7, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) deverá obedecer a um 
planejamento em que estejam previstas as ações de saúde a serem executadas durante o ano, devendo essas 
ações ser objeto de um relatório anual. Dessa forma, analise as proposições abaixo: 

I – O relatório anual deverá discriminar por setores da empresa, o número e a natureza dos exames médicos, 
incluindo avaliações clínicas e exames complementares, estatísticas de resultados considerados anormais, 
assim como o planejamento para o próximo ano. 

II –  O relatório anual deverá ser elaborado, também, por empresas desobrigadas de indicarem médico 
coordenador. 

III –  O relatório anual deverá ser apresentado e discutido na SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes 
do Trabalho). 

IV – O relatório anual do PCMSO poderá ser armazenado na forma de arquivo informatizado, desde que esse 
relatório seja mantido de modo a proporcionar o imediato acesso por parte do agente de inspeção do 
trabalho. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

(A) Apenas as proposições I e III são corretas. 

(B) Apenas as proposições I e IV são corretas. 

(C) Apenas as proposições I, II e III são corretas. 

(D) Apenas as proposições II, III e IV são corretas. 

 

QUESTÃO 36 

 A respeito da análise estatística de um conjunto de dados, julgue as seguintes proposições: 

I – O desvio padrão é igual à raiz quadrada da variância do conjunto de dados. 

II –  O valor médio do conjunto de dados é equivalente à sua mediana. 

III –  A moda de um conjunto de dados é o valor mais frequente encontrado nesse conjunto. 

Marque a alternativa CORRETA: 

(A) Apenas a proposição II está correta. 

(B) Apenas a proposição III está correta. 

(C) Apenas as proposições I e II estão corretas. 

(D) Apenas as proposições I e III estão corretas. 

 

QUESTÃO 37 

O meio ambiente de trabalho é o tema abordado pela Convenção n° 148, da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), envolvendo questões como ruídos, contaminação do ar e vibrações. Considerando esse 
documento, assinale a alternativa CORRETA: 

(A) O termo ruído diz respeito apenas ao som capaz de provocar perda auditiva. 

(B) O termo “vibrações” significa toda vibração transmitida ao organismo humano, por estruturas de qualquer 
natureza. 

(C) O desaconselhamento médico da permanência de um trabalhador em um posto que envolva exposição a ar 
contaminado, ruído ou vibrações, implicará no afastamento desse trabalhador de seu local de trabalho, 
mesmo que isso implique em redução de seus proventos. 

(D) O ar do ambiente de trabalho deve ser considerado como contaminado se contiver substâncias que qualquer 
que seja seu estado físico, sejam nocivas à saúde ou contenham qualquer outro tipo de perigo. 
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QUESTÃO 38 

Com relação ao exame físico do sistema músculo esquelético, podemos afirmar, EXCETO: 

(A) A Síndrome do Pronador Redondo é a compressão do nervo mediano no antebraço pelo músculo pronador. A 
percussão da região provoca parestesia na área de inervação do nervo mediano, isto é, predominantemente, 
no IV e V quirodáctilos. 

(B) O “Dedo em gatilho” (Tenossinovite estenosante) ocorre nos tendões dos flexores superficiais, geralmente, 
na cabeça do metacarpo. 

(C) Na síndrome do impacto, uma das alterações encontradas ao exame físico é a redução da força e dor na 
rotação externa, quando o braço estiver em 90°. 

(D) O quadro clínico caracterizado por contratuta em flexão das mãos, atrofia de músculos da mão e antebraço, 
rigidez e incapacidade tem como principal hipótese diagnóstica a Doença de Dupuytren, que pode, entre 
outros fatores, relacionar-se a trabalhos que envolvam vibração. 

 

QUESTÃO 39 

Assinale a afirmativa INCORRETA sobre as dermatoses ocupacionais: 

(A) A dermatite irritativa crônica é menos frequente que a dermatite irritativa aguda. 

(B) As dermatites de contato irritativas podem ser facilmente diagnosticadas pelas histórias clínica e ocupacional. 

(C) As seguintes substâncias podem causar dermatite de contato: detergentes, solventes, cosméticos e produtos 
químicos. 

(D) A dermatite de contato por irritantes dispensa sensibilização prévia, ao contrário das dermatites de contato 
alérgicas. 

 

QUESTÃO 40 

Considerando o atendimento à pessoa que sofreu acidente com material biológico, no que se refere ao vírus da 
imunodeficiência humana (HIV), assinale a alternativa INCORRETA: 

(A) Os materiais biológicos com risco de transmissão do HIV são: sangue e outros materiais contendo sangue, 
sêmen, fluidos vaginais, líquidos de serosas (peritoneal, pleural e pericárdico), líquido amniótico, líquor e 
líquido articular. 

(B) Todas as pessoas potencialmente expostas ao HIV devem ser orientadas sobre a necessidade de repetir a 
testagem em 30 dias e em 90 dias, após a exposição. 

(C) A realização de exame para HIV logo após o acidente é dispensada, uma vez que a pessoa exposta irá receber 
a profilaxia pós-exposição com antirretrovirais independentemente do resultado desse exame. 

(D) O primeiro atendimento, após a exposição ao HIV, é uma emergência médica e a profilaxia pós-exposição 
deve ser iniciada o mais precocemente possível, tendo como limite as 72 horas subsequentes à exposição. 

 

QUESTÃO 41 

Os inibidores da Enzima Conversora de Angiotensina (IECA) estão contraindicados no tratamento da Hipertensão 
Arterial Sistêmica, em presença de: 

(A) Isquemia cerebral transitória. 

(B) Aneurisma de aorta abdominal. 

(C) Hipertrofia do ventrículo esquerdo. 

(D) Estenose bilateral de artérias renais. 
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QUESTÃO 42 

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deverá incluir as seguintes etapas, EXCETO: 

(A) Registro e divulgação de dados. 

(B) Estratégia e metodologia de ação. 

(C) Implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia. 

(D) Estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle. 

  
QUESTÃO 43 

Sobre prioridade de atendimento e promoção de acessibilidade, é CORRETO afirmar que: 

(A) Os casos de Hemiparesia, em algumas situações, são considerados deficiência física. 

(B) A habitação de interesse social dispensa o atendimento aos preceitos da acessibilidade. 

(C) O atendimento prioritário não compreende atendimento diferenciado aos portadores de deficiência. 

(D) A prioridade especial é assegurada aos maiores de oitenta anos, atendendo suas necessidades sempre 
preferencialmente em relação aos demais idosos. 

 

QUESTÃO 44 

Com relação à Perda Auditiva Induzida pelo Ruído (PAIR), leia as proposições a seguir: 

I – A perda é do tipo neurossensorial, bilateral e com padrões similares; 

II –  A máxima exposição diária permitida é de 8 (oito) horas para um nível sonoro de 80 dB, e de 4 (quatro) 
horas para um nível sonoro de 95 dB; 

III –  Por definição “Perda auditiva ocupacional” seria aquela induzida somente pela exposição ao ruído; 

IV – Geralmente, as perdas não ultrapassam a 40 dB nas frequências baixas e a 75dB nas altas frequências; 

V – A história natural mostra inicialmente o acometimento dos limiares auditivos em uma ou mais frequências 
da faixa de 3.000 a 6.000 Hz; 

Assinale a alternativa CORRETA: 

(A) Apenas as proposições I, II e IV estão corretas. 

(B) Apenas as proposições I, IV e V estão corretas. 

(C) Apenas as proposições III, IV e V estão corretas. 

(D) Apenas as proposições I, II, IV e V estão corretas. 

 

QUESTÃO 45 

Com relação à vacinação do trabalhador, é INCORRETO afirmar que: 

(A) A vacinação contra doença pneumocócica é indicada para todos os trabalhadores da área da saúde. 

(B) A vacinação contra hepatite A é recomendada para os profissionais que tenham risco aumentado de se 
infectarem com água ou alimentos contaminados, em especial para aqueles que lidam com esgoto e outros 
dejetos. 

(C) A vacinação contra hepatite B é recomendada para os profissionais que tenham risco de contaminação com 
sangue e outros fluidos corporais, como os trabalhadores em serviços de saúde e os coletores de lixo 
doméstico. 

(D) A vacinação contra coqueluche é recomendada para os profissionais da saúde que trabalham nas unidades de 
neonatologia e de pediatria. 
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QUESTÃO 46 

Homem, 72 anos, hipertenso, diabético, tabagista e dislipidêmico queixa-se de dor epigástrica pós-prandial e 
sitiofobia. O paciente emagreceu 12 Kg e o exame físico revela sopro em região epigástrica. Nessas condições, a 
possibilidade diagnóstica mais adequada é:  

(A) Angina pectoris. 

(B) Câncer de esôfago. 

(C) Angina mesentérica. 

(D) Úlcera péptica perfurada. 

 
QUESTÃO 47 

Asbestose é uma doença ocupacional pulmonar causada pela exposição à poeira do asbesto ou do amianto. 
Assinale a alternativa que contém o principal padrão de acometimento pulmonar da Asbestose: 

(A) Infiltrados alveolares. 

(B) Infiltrados intersticiais reticulares. 

(C) Placas ou espessamentos pleurais. 

(D) Infiltrados intersticiais micronodulares. 

 
QUESTÃO 48 

Analise as proposições abaixo, relacionadas aos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho (SESMT): 

 

I – O dimensionamento do SESMT vincula-se à gradação do risco da atividade principal e à Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). 

II –  O engenheiro de segurança do trabalho, o médico do trabalho e o enfermeiro do trabalho deverão dedicar, no 
mínimo, 3 (três) horas (tempo parcial) ou 6 (seis) horas (tempo integral) por dia para as atividades do SESMT. 

III –  Os profissionais integrantes do SESMT devem colaborar, quando solicitados, nos projetos e na implantação 
de novas instalações físicas e tecnológicas da empresa. 

IV – Os integrantes do SESMT devem participar, anualmente, em conjunto com a empresa, de campanhas de 
Prevenção da AIDS. 

De acordo com a NR 4, aprovada pela Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978, é CORRETO afirmar que: 

(A) Apenas as proposições I e IV são corretas. 

(B) Apenas as proposições II e III são corretas. 

(C) Apenas as proposições II, III e IV são corretas. 

(D) Apenas as proposições I, II e III são corretas. 

 

 

 

 

 

 

 



CONCURSO PÚBLICO – UFLA – EDITAL 75/2019 

 

 

P
ág

in
a2

0
 

QUESTÃO 49 

De acordo com o Protocolo de Complexidade Diferenciada do Ministério da Saúde (2012) é possível afirmar sobre 
lesões por esforço repetitivo (LER), distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (Dort), síndrome 
cervicobraquial ocupacional, afecções muscoesqueléticos relacionados ao trabalho (Amert) e lesões por trauma 
cumulativos (LTC): 

(A) Essas doenças não têm implicações legais que atingem a vida dos trabalhadores. 

(B) Caracterizam-se pela ocorrência de vários sintomas, de aparecimento insidioso, tais como dor, parestesia, 
sensação de peso e fadiga. 

(C) São causas de incapacidade laboral temporária ou permanente, desde que estejam associadas a outras co-
morbidades que impeçam o adequado tratamento. 

(D) Os objetivos dos profissionais de saúde na abordagem dos casos de LER, Dort, Amert e LTC devem se 
restringir apenas ao acolhimento humanizado e qualificado nos serviços assistenciais. 

 
QUESTÃO 50 

No que se refere aos casos confirmados de PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) e sua notificação: 

(A) deve-se emitir a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) no dia seguinte à realização da audiometria. 

(B) deve-se emitir a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) no primeiro dia útil seguinte ao diagnóstico de 
PAIR. 

(C) deve-se afastar o trabalhador e emitir Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT)  após o 15º dia, quando 
iniciará o benefício previdenciário. 

(D) deve-se emitir Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) apenas para trabalhadores com diagnóstico de 
PAIR que serão afastados do trabalho. 

 
QUESTÃO 51 

Com relação à pneumonia pneumocócica, é INCORRETO afirmar que: 

(A) A incidência da doença é maior em adultos jovens que em lactentes, crianças e idosos. 

(B) Cerca de 20% dos pacientes podem apresentar sintomas gastrointestinais, como náuseas, vômitos e diarreia. 

(C) A febre, a tosse frequentemente produtiva e a dor pleurítica fazem parte das manifestações clínicas da 
doença. 

(D) Pessoas idosas podem apresentar sinais e sintomas mais sutis e a confusão mental pode ser um dos achados 
associados à infecção.  

 

QUESTÃO 52 

Assinale a alternativa INCORRETA sobre a terapia antimicrobiana: 

(A) O tratamento de infecções de pacientes gravemente enfermos em ambiente hospitalar, geralmente, é 
realizado por via intravenosa, em decorrência da incerteza da função gastrointestinal, sob condições de 
instabilidade hemodinâmica. 

(B) A atividade dos aminoglicosídeos e das fluoroquinolonas é concentração dependente, o que possibilita sua 
administração em dose única diária. 

(C) A sensibilidade in vitro de um microrganismo patogênico a um antibiótico garante que o tratamento da 
infecção com esse medicamento resulte em uma boa evolução clínica. 

(D) O tempo que a concentração do fármaco livre excede a concentração inibitória mínima (CIM) é o fator que 
melhor se relaciona com a efetividade antimicrobiana dos antibióticos beta-lactâmicos. 

 

 



CONCURSO PÚBLICO – UFLA – EDITAL 75/2019 

 

 

P
ág

in
a2

1
 

QUESTÃO 53 

O exercício de trabalho em condições de insalubridade assegura ao trabalhador a percepção de adicional, 
incidente sobre o salário mínimo da região. Com relação ao percentual de insalubridade e de acordo com a NR 
15, aprovada pela Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978, assinale a alternativa CORRETA: 

(A) Radiação não ionizante = 40% 

(B) Poeiras minerais = 20% 

(C) Vibração = 10% 

(D) Calor = 20% 

 

QUESTÃO 54 

Em relação à Trombose Venosa Profunda de membros inferiores e Tromboembolismo, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

(A) O diagnóstico de flegmasiaceruleadolens, em geral, pode ser feito ao exame clínico. 

(B) O exame de mapeamento duplex permite determinar se o trombo é recente ou antigo. 

(C) A clássica tríade de Virchow é composta por lesão endotelial, trombofilia e refluxo venoso. 

(D) O edema unilateral é um dos sinais clínicos mais confiáveis para o diagnóstico de TVP de membro inferior, 
apesar de pouco específico. 

 

QUESTÃO 55 

A Ergonomia pode ser definida como a ciência que faz o estudo da relação entre o homem e a execução de seu 
trabalho e promove a interação, de forma adequada, entre homens e máquinas. Com base na Norma 
Regulamentadora 17, aprovada pela Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978,  analise as afirmativas abaixo e 
classifique-as como verdadeiras (V) e falsas (F): 

 

(    ) Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de trabalho não precisa ser 
planejado ou adaptado para esta posição. 

(    ) As condições ambientais de trabalho devem estar adequadas às características psicofisiológicas dos 
trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado. 

(    ) O transporte manual de cargas designa todo transporte no qual o peso da carga é suportado inteiramente 
por um só trabalhador, compreendendo o levantamento e a deposição da carga. 

(    ) Os locais de trabalho exigem iluminação natural, apropriada à natureza da atividade. 

(    ) A organização do trabalho deve levar em consideração, no mínimo, as normas de produção, o modo 
operatório, a exigência de tempo, a determinação de conteúdo de tempo, o ritmo de trabalho e o conteúdo 
das tarefas. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 

(A) V – V – V – F – F 
(B) F – V – V – F – V 
(C) V – F – F – V – V 
(D) F – V – F – V – F 
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QUESTÃO 56 

Conforme a NR 6, aprovada pela Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978, cabe ao empregador quanto ao EPI 
(Equipamento de Proteção Individual), EXCETO: 

(A) Responsabilizar-se pela guarda e conservação. 

(B) Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado. 

(C) Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. 

(D) Registrar o fornecimento dos equipamentos, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico. 

 

QUESTÃO 57 

A fim de identificar-se os riscos de lombalgia associada a cargas físicas a que estão submetidos os trabalhadores, 
o Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional dos Estados Unidos desenvolveu a equação de NIOSH. 
Dessa forma, alguns fatores foram definidos para o levantamento manual de cargas máxima de 23 Kg. 

Segundo a equação de NIOSH: 

I – A distância horizontal máxima da linha do tornozelo do trabalhador até o ponto em que as mãos segurem o 
objeto é de até 35 cm. 

II –  A distância vertical de pega da carga do solo é de 75 cm. 

III –  O fator frequência é definido pelo número de levantamentos por minuto, pela duração da tarefa de 
levantamento e pela altura do levantamento. 

IV – O ângulo de rotação lateral do tronco para deslocamento do objeto não deve exceder a 45 graus. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

(A) Apenas as proposições II e III estão corretas. 

(B) Apenas as proposições III e IV estão corretas. 

(C) Apenas as proposições I, II e IV estão corretas. 

(D) Apenas as proposições I, II e III estão corretas. 

 

QUESTÃO 58 

Sobre o Código de Ética Médica, é CORRETO afirmar: 

(A) É direito do médico participar, direta ou indiretamente, da execução de pena de morte. 

(B) É direito do médico consultar, diagnosticar ou prescrever, por qualquer meio de comunicação de massa, se 
assim o desejar. 

(C) É direito do médico decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas que o 
paciente deve se submeter. 

(D) É direito do médico recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos 
ditames de sua consciência. 

 

QUESTÃO 59 

Assinale a alternativa que contém o diagnóstico provável de um paciente que se apresenta ao exame clínico com 
a clássica Tríade de Charcot: 

(A) Colangite aguda. 

(B) Colecistite aguda. 

(C) Pancreatite aguda. 

(D) Diverticulite aguda. 
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QUESTÃO 60 

Segundo o anexo I da NR 15, aprovada pela Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978, o tempo máximo de 
exposição diária de um trabalhador, sem proteção, a um ruído de 95 dB(A) é: 

(A) Uma hora. 

(B) Duas horas. 

(C) Três horas. 

(D) Quatro horas. 

 

QUESTÃO 61 

Sobre a investigação das relações saúde-trabalho, é CORRETO afirmar que: 

(A) Os trabalhadores possuem perfis de adoecimento e morte diferentes da população em geral. 

(B) As condições em que o trabalho é realizado não constituem causa direta das doenças profissionais. 

(C) A exposição a agentes biológicos durante o trabalho não é considerada como fator de risco para a saúde dos 
trabalhadores. 

(D) A realização da anamnese ocupacional deve estar incorporada à entrevista clínica e deve seguir uma 
sistematização para que nenhum aspecto relevante seja esquecido. 

 

QUESTÃO 62 

De acordo com a NR 17, aprovada pela Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978, os assentos utilizados nos 
postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos de conforto, EXCETO: 

(A) Assento anatômico. 

(B) Borda frontal arredondada. 

(C) Altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida.  

(D) Encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar. 

 
QUESTÃO 63 

De acordo com a vacinação dos trabalhadores, analise as proposições a seguir: 

 

I – O programa de imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B, assim como os estabelecidos pelo 
PCMSO devem ser fornecidos gratuitamente a todo trabalhador dos Serviços de Saúde. 

II –  O trabalhador deverá ser orientado a seguir protocolo de prevenção pós exposição contra hepatite B, na 
ocorrência de acidente com perfurocortante, caso não seja considerado imunizado contra hepatite B. 

III –  A aplicação de imunização deve obedecer às recomendações feitas pela Norma regulamentadora Nº 09 (NR 09), 
aprovada pela Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978. 

IV – O profissional poderá se expor às doenças em suas atividades diárias ou em situações específicas de viagem 
e exposições ocasionais, mas só devem ser consideradas no PCMSO, as exposições relacionadas às 
atividades laborais. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

(A) Apenas as proposições I e II estão corretas. 

(B) Apenas as proposições I e IV estão corretas. 

(C) Apenas as proposições I, II e III estão corretas. 

(D) Apenas as proposições I, II e IV estão corretas. 
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QUESTÃO 64 

Considere a seguinte situação: homem, 64 anos, chega ao pronto-socorro com forte dor torácica anterior e 
posterior, com início há 2 horas. Ao exame, revela PA: 180/120 mmHg e eletrocardiograma sem alterações 
significativas. A radiografia de tórax demonstra dilatação acentuada de aorta descendente. Considerando o 
diagnóstico provável, assinale a droga que estaria contraindicada nesse momento: 

(A) Morfina. 

(B) Hidralazina. 

(C) Propranolol. 

(D) Nitroprussiato de sódio. 

 
QUESTÃO 65 

Tomando como referência a diretriz de 2015 da American Heart Asssociation e as alterações efetuadas em 2017, 
considere a seguinte situação: em uma visita técnica a um setor da instituição onde atua, você – médico do 
trabalho se depara com a seguinte ocorrência: servidor com idade aproximada de 55 anos, caído no chão, 
apresentando perda da consciência. Após detectar Parada Cardiorrespiratória (PCR), as ações abaixo são 
indicadas, EXCETO: 

(A) Iniciar manobras de ressuscitação cardiopulmonar. 

(B) Acionar o serviço médico de emergências pré-hospitalar. 

(C) Realizar compressões torácicas em uma profundidade mínima de 4 cm. 

(D) Conectar as pás do desfibrilador externo automático no tórax do servidor. 

 



 

 

RASCUNHO GABARITO 
 
 
 

 
 
 
 

ATENÇÃO 
Esta página poderá ser destacada, 

Mas não poderá ser utilizada para nenhuma anotação, 

a não ser para as marcações do gabarito. 
 

 

 

 
 

 
 


