
 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
a
d
e
rn
o
 
d
e
 
q
u
e
st
õ
e
s 
• 
In
st
ru

çõ
e
s 
G
e
ra
is

 

 

 563 

CONCURSO PÚBLICO 

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE 
PORTO ALEGRE S.A/TRENSURB 

 

Analista Administrativo 

Médico do Trabalho 
 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a 
substituição ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Língua Portuguesa 
Matemática e Raciocínio Lógico 
Informática  
Legislação 
Conhecimentos em Administração Pública 
Conhecimentos Específicos 

12 
10 
5 
4 
4 

15 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e OCUPAÇÃO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 
esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de 
respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS. É vedada a 
substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina 
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até três horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de 
Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo início das 
provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido copiar seu cartão de 
respostas, para conferência com o gabarito oficial.  

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da 
legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de 
acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, após concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 

 

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
 
 
 

 

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  
41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Como as aves migratórias conseguem se guiar pelo campo 
magnético? 

 

Todos os anos, milhares de passarinhos fogem do 
inverno escandinavo e buscam refúgio ______ margens do 
Mediterrâneo, no sul da Europa. Eles sabem que rumo 
seguir ___________ a seleção natural os equipou com 
bússolas nos olhos. 

O truque começa com proteínas localizadas nos 
olhos, conhecidas pelo código Cry4, que se quebram em 
duas moléculas menores quando são expostas ______ luz de 
comprimentos próximos da cor azul. Na época de migrar, a 
produção de Cry4 aumenta nos piscos. 

Moléculas comuns têm elétrons que andam em 
pares, e os membros desses pares são opostos no que diz 
respeito a uma propriedade chamada spin, que tem a ver 
com magnetismo. O resultado desse cancelamento mútuo é 
que a maioria das moléculas não é influenciável por campos 
magnéticos. 

Acontece que as moléculas geradas pela quebra da 
Cry4 são de um tipo especial: chamam-se “radicais” e têm 
elétrons solteiros – que, sem um spin oposto para cancelar o 
seu, agem como ímãs. 

Após a quebra, os dois radicais podem tanto voltar 
a se unir na forma de Cry4 como gerar um novo produto, 
diferente do original. Como os radicais possuem elétrons 
não pareados, a porcentagem de pares de radicais que terá 
cada um desses destinos possíveis muda conforme a 
orientação do pássaro em relação ao campo magnético. 

É assim que o pássaro sabe em que direção está 
indo. Outra questão é entender de que maneira o animal 
visualiza isso. Como é a sensação subjetiva de ter uma 
bússola instalada em nossos olhos? 

É provável que os produtos da quebra da Cry4 
afetem os demais receptores de luz nos olhos do 
pássaro, gerando regiões mais escuras ou claras em seu 
campo de visão. Ou seja: as aves migratórias saberiam para 
onde ir conforme uma espécie de filtro aplicado sobre a 
iluminação ambiente (mais ou menos como pilotos de caça 
veem informações projetadas na frente do capacete em um 
tipo de visor translúcido chamado HUD). 

(Site: Abril - adaptado.) 
 
 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto 
CORRETAMENTE: 
 
a) as | por que | a 
b) as | porquê | a  
c) as | por que | à 
d) às | porque | à 
e) às | por quê | à 
 

2) Em conformidade com o texto, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Aves migratórias talvez saibam para onde ir devido a uma 

espécie de filtro aplicado sobre a iluminação ambiente, já 
que certamente os produtos da quebra da Cry4 geram 
regiões mais escuras ou claras em seu campo de visão. 

b) A quebra da Cry4 gera moléculas radicais, que tem 
elétrons triplos, isto é, são de um tipo especial. 

c) Em relação ao campo magnético, como os radicais 
possuem elétrons emparelhados, a porcentagem de pares 
de radicais que terá cada um desses destinos muda 
proporcionalmente a orientação do pássaro. 

d) A seleção natural equipou os pássaros com bússolas nos 
olhos, o que lhes permite saber qual rumo seguir.  

e) As moléculas complexas têm elétrons que andam em 
pares e, no que diz respeito ao magnetismo, os membros 
desses pares são aliados. 

 
 

3) Considerando-se seu sentido, a expressão sublinhada em 
“Como é a sensação subjetiva de ter uma bússola instalada 
em nossos olhos?” pode ser substituída, sem alteração de 
sentido, por: 
 
a) Visceral. 
b) Individual. 
c) Anacrônica. 
d) Anormal. 
e) Dualista. 
 
 

4) Ao singularizar a palavra sublinhada em “Todos os anos, 
milhares de passarinhos fogem do inverno escandinavo e 
buscam refúgio.”, quantas outras palavras obrigatoriamente 
sofrerão alteração de número para fins de concordância? 
 
a) Duas. 
b) Três. 
c) Quatro. 
d) Cinco. 
e) Seis. 
 
 

5) Assinalar a alternativa em que o período “As aves 
migratórias são guiadas pelo campo magnético.” foi passado 
para a voz ativa CORRETAMENTE: 
 
a) As aves migratórias se guiam pelo campo magnético. 
b) Pelo campo magnético, as aves migratórias são guiadas. 
c) São guiadas pelo campo magnético as aves migratórias. 
d) Guiam-se as aves migratórias pelo campo magnético. 
e) O campo magnético guia as aves migratórias.  
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6) Considerando-se o período “Outra questão é entender de 
que maneira o animal visualiza isso.”, o termo sublinhado é 
classificado, gramaticalmente, como:  
 
a) Advérbio. 
b) Substantivo. 
c) Preposição. 
d) Pronome. 
e) Adjetivo. 
 

7) Assinalar a alternativa em que a palavra está grafada 
CORRETAMENTE: 
 
a) Antiherói. 
b) Contracheque. 
c) Panamericano. 
d) Sotomestre. 
e) Subreino. 
 

8) Em relação à concordância verbal, analisar os itens 
abaixo: 
 
I. Vende-se carros. 
II. Não o vejo há cinco meses. 
III. Dez reais é muito. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

9) Em relação à regência nominal, marcar C para as 
sentenças Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Apresentava uma teoria defasada à prática.  
(_) Tinha precisão nas suas ideias. 
(_) Manteve a cabeça reclinada sobre o travesseiro. 
 
a) E - C - C. 
b) C - C - E. 
c) C - E - C. 
d) E - E - C. 
e) E - C - E. 
 

10) Em relação ao uso dos pronomes oblíquos, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Quem disse-lhe que fiquei exaltado? 
b) Me avisaram que sua ausência era justificada. 
c) Em tratando-se de vacinação, o Estado estava adiantado. 
d) Sempre busquei-te na escola. 
e) Não me parece que os versos estão bons. 
 

11) Em relação à pontuação, marcar C para as sentenças 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Viajou durante o feriado, foi visitar os parentes. 
(_) Vimos, quando ele escalou as paredes do prédio e 

passou, para o edifício ao lado. 
(_) A sede do campeonato, sofreu com os estragos causados 

pela chuva incessante. 
 
a) C - C - E. 
b) E - E - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
e) C - E - C. 
 

12) No período “(...) que deverá ser seguido pelos diretores 
seguintes.”, o verbo sublinhado está no tempo: 
 
a) Presente. 
b) Pretérito perfeito. 
c) Pretérito imperfeito. 
d) Futuro do presente. 
e) Futuro do pretérito. 
 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
13) Assinalar a alternativa que NÃO apresenta um número 
primo: 
 
a) 61 
b) 51 
c) 23 
d) 13 
e) 47 
 

 

14) Uma pesquisa foi feita com 120 pessoas sobre a 
preferência entre dois produtos: A e B. Sabendo-se que 80 
pessoas gostam do produto A, que 60 gostam do produto B 
e que 50 gostam dos dois produtos, ao todo, qual a 
quantidade de pessoas que não gosta de nenhum desses 
dois produtos? 
 
a) 30 
b) 25 
c) 20 
d) 15 
e) 10 
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15) O quadro abaixo apresenta a quantidade de pacotes 
turísticos vendidos por certa agência em 4 meses diferentes. 
Analisando-se o quadro, pode-se afirmar que a quantidade 
média de pacotes vendidos por mês é igual a: 
 

Mês Pacotes vendidos 
Janeiro 256 

Fevereiro 224 
Março 159 
Abril 181 

 
a) 210 
b) 208 
c) 205 
d) 202 
e) 200 
 

16) Camila percorre uma distância de 240m em 2min. 
Considerando-se uma velocidade constante, ao todo, qual 
distância ela percorre em 3min30seg? 
 
a) 430m 
b) 420m 
c) 410m 
d) 400m 
e) 390m 
 

 

17) Considerando-se que a sequência numérica abaixo foi 
construída obedecendo a certo padrão, assinalar a 
alternativa que apresenta o próximo termo dessa sequência, 
de modo que o padrão seja mantido: 
 
1, 6, 30, 35, 175, 180, 900, 905, ? 
 
a) 4.525 
b) 2.225 
c) 910 
d) 9.050 
e) 10.505 

18) Pedro comprou 15 maçãs, 40 bananas e 75 laranjas. Ele 
deseja montar cestas de frutas de modo que todas as cestas 
contenham a mesma quantidade de frutas e que todas as 
cestas tenham a mesma quantidade de maçãs, bananas e 
laranjas. Sendo assim, qual a quantidade máxima de cestas 
que ele pode montar seguindo esses critérios? 
 
a) 7 
b) 6 
c) 5 
d) 4 
e) 2 
 

 

19) Em um grupo com 460 pessoas, sabe-se que 60% são 
médicos e sabe-se que entre os médicos 25% são cirurgiões. 
Sendo assim, ao todo, quantos cirurgiões há nesse grupo? 
 
a) 72 
b) 71 
c) 73 
d) 70 
e) 69 
 

 

20) Sabendo-se que o primeiro termo de certa progressão 
aritmética é igual a 6, e que sua razão é igual a 13, assinalar 
a alternativa que apresenta o valor da soma dos 10 
primeiros termos dessa progressão: 
 
a) 620 
b) 645 
c) 655 
d) 670 
e) 685 
 

 

21) Sabendo-se que a probabilidade de chuva em certo dia é 
de 80% e que a probabilidade de chuva no dia seguinte é de 
20%, ao todo, qual a probabilidade de chover em ambos os 
dias? 
 
a) 16% 
b) 40% 
c) 60% 
d) 80% 
e) 100% 
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22) Sabendo-se que Bruno, Carlos, Pedro e Tiago são irmãos, 
analisar as afirmações abaixo e, após, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
•  Bruno é mais novo que Pedro. 
•  Tiago é o mais velho. 
•  Carlos é mais velho que Pedro. 
 
a) Bruno é mais velho que Carlos. 
b) Carlos é o mais velho. 
c) Pedro é o mais novo. 
d) Bruno é o mais novo. 
e) Tiago é mais novo que Pedro. 
  
  

INFORMÁTICA 
 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se na 
versão Português-BR e em sua configuração padrão de 
instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Dessa 
forma, as teclas de atalho, os menus, os submenus, as 
barras, os ícones e os demais itens que compõem os 
programas abordados nesta prova encontram-se na 
configuração padrão. 
 

23) Em relação às funcionalidades do Word, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
A ativação do recurso/botão ________________ oferece 
uma maneira de fazer alterações fáceis de identificar. Elas 
são como sugestões, que se pode revisar e depois removê-las 
ou torná-las permanentes. 
 
a) Controlar Alterações 
b) Layout da Web 
c) Leitura em Tela Inteira 
d) Dividir  
e) Organizar Tudo 
 

24) Sobre o Adobe Reader, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) É um leitor para arquivos em PDF. Ter um arquivo em 

PDF facilita o compartilhamento de documentos, porque 
diminui os problemas de incompatibilidade na hora de ler 
arquivos eletrônicos, e também facilita a manutenção dos 
direitos autorais, já que não é possível editar o texto do 
programa. 

(_) É possível fazer anotações, buscar um conteúdo por 
palavra-chave e aumentar ou diminuir o zoom. O 
programa só pode ser usado em plataformas Windows, 
não tendo versão disponível para Mac OS. A interface é 
complexa, mas os ícones são bem intuitivos. 

(_) Se o programa está instalado no computador, é possível 
visualizar arquivos on-line sem precisar baixar. O Reader 
da Adobe vem com um plugin para visualizar e salvar 
documentos PDF que tenham sido abertos a partir de 
uma página na internet. 

 
a) C - E - C. 
b) E - C - E. 
c) C - C - E. 
d) E - E - C. 
e) E - C - C. 
 

25) Sobre os malwares, assinalar a alternativa que preenche 
as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
Diferente do _________, o _________ não se propaga por 
meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros 
programas ou arquivos, mas sim pela execução direta de 
suas cópias ou pela exploração automática de 
vulnerabilidades existentes em programas instalados em 
computadores. 
 
a) vírus | worm 
b) firewall | spyware 
c) spyware | backdoor 
d) backdoor | bot 
e) bot | bonet 
 

26) Assinalar a alternativa que apresenta somente exemplos 
de hardware: 
 
a) Malware e firmware. 
b) Windows 10 e Word 2010. 
c) Pendrive e antivírus. 
d) Mouse e spyware. 
e) Processador e placa-mãe. 
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27) Considerando-se o Windows 10, analisar a sentença 
abaixo: 
 
Se o computador estiver com pouco espaço livre, não será 
possível instalar atualizações importantes do Windows, e o 
desempenho do computador poderá ser afetado (1ª parte). É 
possível decidir quando e como obter as últimas atualizações 
para manter o dispositivo funcionando de forma suave e 
segura (2ª parte). Inclui vários efeitos visuais, como 
animações e efeitos de sombra. Esses efeitos podem usar 
recursos adicionais do sistema e diminuir o desempenho do 
computador. Isso é especialmente verdadeiro quando se tem 
um computador com uma quantidade menor de memória 
(RAM) (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
  

LEGISLAÇÃO 
 
28) De acordo com a Constituição Federal, a República 
Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 
Estado Democrático de Direito e tem como um de seus 
fundamentos: 
 
a) O pluralismo político. 
b) A garantia do desenvolvimento nacional. 
c) A concessão de asilo político. 
d) A defesa da paz. 
e) A construção de uma sociedade livre, justa e solidária. 
 

29) Considerando-se a Lei nº 11.340/2006 - Lei Maria da 
Penha, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e 
familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada 
no(a) _____________, que lhe cause morte, lesão, 
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 
patrimonial. 
 
a) orientação sexual 
b) cor da pele 
c) gênero 
d) classe 
e) opinião política 
 

30) De acordo com a Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso a 
Informações, cabe aos órgãos e entidades do Poder Público, 
observadas as normas e procedimentos específicos 
aplicáveis, assegurar a: 
 
I. Gestão transparente da informação, propiciando restrito 

acesso a ela e sua divulgação.  
II. Proteção da informação, garantindo-se sua 

disponibilidade, autenticidade e integridade.  
III. Proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, 

observada a sua disponibilidade, autenticidade, 
integridade e eventual restrição de acesso. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

31) De acordo com a Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da 
Pessoa com Deficiência, analisar os itens abaixo: 
 
I. A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, 
crueldade, opressão e tratamento desumano ou 
degradante. 

II. A deficiência só afetará a plena capacidade civil da pessoa 
para desempenhar direitos sexuais e reprodutivos. 

III. As ações e os serviços de saúde pública destinados à 
pessoa com deficiência devem assegurar atendimento 
domiciliar multidisciplinar, tratamento ambulatorial e 
internação. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Nenhum dos itens. 
e) Todos os itens. 
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CONHECIMENTOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
32) De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de 
Responsabilidade Fiscal, analisar os itens abaixo: 
 
I. Entes da Federação são somente a União e os Estados. 
II. Empresa estatal dependente é a empresa controlada que 

receba do ente controlador recursos financeiros para 
pagamento de despesas com pessoal ou de custeio geral 
ou de capital. 

III. Empresa controlada é a sociedade cuja maioria do capital 
social com direito a voto pertença, direta ou 
indiretamente, a ente da Federação. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

33) De acordo com a Lei nº 8.429/1992 - Lei de Improbidade 
Administrativa, sobre os atos de improbidade 
administrativa, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Ato que causa lesão ao erário. 
(2) Ato importando enriquecimento ilício. 
(3) Ato que atenta contra os princípios da administração 

pública. 
 
(_) Qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje 

perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento 
ou dilapidação de bens. 

(_) Auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida 
em razão do exercício de cargo. 

(_) Qualquer ação ou omissão que viole os deveres de 
honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às 
instituições. 

 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 2 - 1 - 3. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 3 - 2 - 1. 
e) 1 - 3 - 2. 
 

34) Em conformidade com a Lei nº 10.520/2002 - Lei do 
Pregão, a fase preparatória do pregão observará, entre 
outros, o seguinte: 
 
I. 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. 

II. A definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e 
clara, vedadas especificações que, por excessivas, 
irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição. 

III. A autoridade competente designará, dentre os servidores 
do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro 
e a respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, 
dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a 
análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem 
como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame 
ao licitante vencedor. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Nenhum dos itens. 
e) Todos os itens. 
 

35) É dispensado o processo seletivo nas hipóteses de 
contratação para atender às necessidades decorrentes de: 
 
I. Calamidade pública.  
II. Emergência ambiental.  
III. Emergências em saúde pública.  
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Nenhum dos itens. 
e) Todos os itens. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
36) Considerando-se a Constituição Federal, analisar os itens 
abaixo: 
 
I. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios às 

instituições privadas com fins lucrativos. 
II. É obrigatória a participação indireta de empresas ou 

capitais estrangeiros na assistência à saúde no País. 
III. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item III. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens.  
 

37) De acordo com o Decreto nº 3.048/1999, a previdência 
social rege-se, entre outros, pelos seguintes princípios e 
objetivos: 
 
I. Universalidade de participação nos planos previdenciários. 
II. Irredutibilidade do valor dos benefícios, de forma a 

preservar-lhe o poder aquisitivo. 
III. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às 

populações urbanas e rurais. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Todos os itens. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Nenhum dos itens. 
 

38) De acordo com a Lei nº 8.080/1990 - SUS, as ações de 
saúde do trabalhador abrangem atividades de:  
 
I. Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho 

ou portador de doença profissional e do trabalho. 
II. Revisão, a cada dez anos, da listagem oficial de doenças 

originadas no processo de trabalho, excluindo-se as 
entidades sindicais na sua elaboração. 

III. Informação ao trabalhador, a sua respectiva entidade 
sindical e às empresas sobre os riscos de acidentes de 
trabalho, doença profissional e do trabalho. 

IV. Participação em estudos, pesquisas, avaliação e controle 
dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no 
processo de trabalho. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e IV. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 

39) Em conformidade com a NR 4 - Serviços Especializados 
em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, 
analisar a sentença abaixo: 
 
O Médico do Trabalho é o responsável pelo cumprimento da 
NR, devendo assegurar todos os meios para concretizar tal 
responsabilidade (1ª parte). Ficará, por conta exclusiva do 
empregador, todo o ônus decorrente da instalação e da 
manutenção dos Serviços Especializados em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho (2ª parte). O SESMT 
deve ter seu funcionamento avaliado semestralmente, por 
comissão composta de representantes das empresas, do 
sindicato de trabalhadores e da Delegacia Regional do 
Trabalho, ou na forma e periodicidade previstas nas 
Convenções ou Acordos Coletivos de Trabalho (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 

40) Segundo o preconizado pela NR 7 - Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), é 
INCORRETO afirmar que: 
 
a) No Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) é necessário 

incluir os exames complementares realizados pelo 
trabalhador. 

b) Deve ser emitido o ASO para exames complementares de 
controle. 

c) As empresas desobrigadas de indicar médico coordenador 
ficam dispensadas de elaborar o relatório anual. 

d) O ASO será emitido em duas vias. 
e) Somente médico com título de especialista em Medicina 

do Trabalho pode ser coordenador do PCMSO. 
 

41) De acordo com a NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho 
em Serviços de Saúde, em relação às radiações ionizantes, 
assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
A monitoração individual externa, de corpo inteiro ou de 
extremidades, deve ser feita através de dosimetria com 
periodicidade __________ e levando-se em conta a natureza 
e a intensidade das exposições normais e potenciais 
previstas. 
 
a) diária 
b) semanal 
c) mensal 
d) anual 
e) bianual 
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42) Sobre segurança e medicina do trabalho, analisar os 
itens abaixo: 
 
I. Cabe à empresa cumprir e fazer cumprir as normas de 

segurança e medicina do trabalho. 
II. Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada 

ao uso dos equipamentos de proteção individual 
fornecidos pela empresa. 

III. É vedado ao empregador facilitar o exercício da 
fiscalização pela autoridade competente. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Somente os itens I e II. 
e) Nenhum dos itens. 
 

43) Segundo o Ministério da Saúde, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Para o estabelecimento da relação causal entre a doença 

e o trabalho, devem ser considerados, além do exame 
clínico e dos exames complementares, o depoimento e a 
experiência dos(as) trabalhadores(as). 

(_) Por princípio, a atenção à saúde do(a) trabalhador(a) 
exige abordagem interdisciplinar por equipe 
multiprofissional. 

(_) O trabalho e as condições em que é realizado podem 
expor o(a) trabalhador(a) a riscos para a saúde e produzir 
efeitos. No caso dos cânceres relacionados ao trabalho, a 
relação causal é mais difícil de ser estabelecida.  

 
a) E - E - C. 
b) E - C - C. 
c) C - C - C. 
d) C - E - E. 
e) C - C - E. 
 

44) De acordo com o Ministério da Saúde, sobre as Infecções 
Sexualmente Transmissíveis (IST), assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Se não tratadas adequadamente, as IST podem provocar 

diversas complicações, mas em nenhum caso leva a 
pessoa à morte.  

b) Todas as IST apresentam sinais e sintomas.  
c) As IST caracterizam-se por infecções causadas por apenas 

um agente etiológico, sendo transmitidas, de maneira 
prioritária, por contato sexual.  

d) Algumas das principais manifestações clínicas das IST são 
corrimentos, feridas e verrugas anogenitais. 

e) Todas as IST apresentam as mesmas características. 
 

45) Considerando-se o Código de Ética Médica, sobre os 
princípios fundamentais, analisar a sentença abaixo: 
 
A medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser 
humano e da coletividade e será exercida sem discriminação 
de nenhuma natureza (1ª parte). Ao Médico cabe zelar e 
trabalhar pelo perfeito desempenho ético da medicina 
(2ª parte). O Médico exercerá sua profissão com autonomia, 
sendo obrigado a prestar serviços, sem exceções (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 

46) Em relação à investigação de paciente com hipertensão 
secundária, analisar os itens abaixo:  
 
I. Em paciente com acentuada oscilação de pressão arterial, 

acompanhada de rubor facial, sudorese e palpitações, 
deve ser aventado hipótese de doença renovascular. 

II. Em paciente com pulsos em femorais reduzidos ou 
retardados, radiografia de tórax anormal, pressão mais 
baixa nos membros inferiores, deve ser aventado 
hipótese de coarctação aórtica. 

III. Paciente com hipopotassemia moderada, sem uso de 
diuréticos, e severa, em uso de diuréticos, possui como 
causa mais provável doença renal parenquimatosa. 

 
Está(ão) CORRETO(S):  
 
a) Somente o item I.  
b) Somente o item II.  
c) Somente os itens I e III.  
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

47) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
A organização do trabalho possui uma _____________ 
responsabilidade sobre o(a) _____________ de 
__________________, especialmente em atividades 
industriais que possuem tarefas repetitivas.  
 
a) pequena | diminuição | lesões osteomusculares 
b) pequena | aumento | doenças psíquicas 
c) grande | aumento | lesões por esforços repetitivos 
d) grande | diminuição | doenças psíquicas 
e) grande | diminuição | doenças renais 
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48) A suscetibilidade individual pode ser influenciada por 
determinantes ocupacionais e extraocupacionais. O 
indivíduo pode ficar mais sensível à perda auditiva se tiver 
exposição simultânea a ruído e:  
 
I. Vibrações. 
II. Solventes. 
III. Medicamentos ototóxicos. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Nenhum dos itens. 
e) Todos os itens. 
 

49) De maneira geral, a dor é a principal queixa 
musculoesquelética (queixa mais comum), além de 
instabilidade ou disfunção ao redor das articulações. 
Considerando-se algumas das manobras utilizadas no exame 
do ombro, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Palpação. 
(2) Flexão.  
(3) Rotação externa. 
 
(_) Colocar o cotovelo do paciente ao longo do corpo, de 

modo que a rotação ocorra predominantemente na 
articulação do ombro (glenoumeral). 

(_) Incluir pontos de referência importantes: articulação 
acromioclavicular (AC), cabeça longa do tendão do bíceps, 
processo coracoide da escápula e tuberosidade maior 
(inserção do tendão supraespinhoso). 

(_) Movimentar o braço para frente o mais alto possível no 
plano sagital. 

 
a) 3 - 1 - 2. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
e) 1 - 2 - 3. 
 

50) Considerando-se as doenças de pele relacionadas ao 
trabalho por entidades biológicas causadoras da síndrome 
de dermatites por irritantes, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) A irritação aguda/corrosão refere-se a uma única 

exposição a determinado material, que é tão irritante que 
a lesão provocada é observada dentro de poucas horas a 
um dia ou mais. 

(_) A irritação suberitematosa refere-se a um eritema, com 
rachaduras da pele de desenvolvimento lento, que, com a 
interrupção imediata da exposição ao agente irritante, 
leva habitualmente a uma rápida melhora sem 
tratamento. 

(_) A reação a irritantes é definida como um desconforto da 
pele, em que não há eritema, endurecimento e nem 
descamação visíveis. Entretanto, o exame cuidadoso da 
pele, com ensaio para o estrato córneo (escamometria), 
revela alterações na conformação das proteínas do 
estrato córneo. 

 
a) E - C - C. 
b) C - E - C. 
c) E - C - E. 
d) C - C - E. 
e) C - E - E. 
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