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EDITAL N° 01/2015
NIVEL SUPERIOR
ANALISTA DE SANEAMENTO
MÉDICO DO TRABALHO
NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
I.

Nesta prova, você encontrará 09 (nove) páginas numeradas sequencialmente, contendo 70 (setenta) questões
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (05 questões), Raciocínio Lógico (05 questões), Noções
de Informática (05 questões), Noções de Legislação (05 questões), Noções de Administração Pública (05 questões),
Noções Gerais de Igualdade Racial e de Gênero (05 questões), Conhecimentos específicos (40 questões) e 01 (uma)
questão discursiva.

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique
o fiscal.
V. A resposta da questão discursiva deverá conter no máximo 30 (trinta) linhas. Transcreva-a com caneta azul ou preta,
para o cartão de respostas.
VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de
respostas.
VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo
recursal contra gabarito.
IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo
no próprio cartão de respostas.
X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser
escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas
no caderno não serão levadas em consideração.
XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.
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RASCUNHO

PORTUGUÊS

3) A respeito das orações que constituem o título do texto,
é correto afirmar que ocorrem:
a) apenas duas orações coordenadas.
b) três orações subordinadas.
c) duas orações coordenadas e uma subordinada.
d) duas orações subordinadas e uma coordenada.

Texto I
Não quer ajudar, não atrapalha
(Gregório Duvivier)
É sempre a mesma coisa. Primeiro todo o mundo põe
um filtro arco-íris no avatar. Depois vem uma onda de gente
criticando quem trocou o avatar. Depois vem a onda criticando
quem criticou. Em seguida começam a criticar quem criticou
os que criticaram. Nesse momento já começaram as ofensas
pessoais e já se esqueceu o porquê de ter trocado o avatar, ou
trocado o nome para guarani kayowá, ou abraçado qualquer
outra causa.
Toda batalha pode ser ridicularizada. Você é contra a
homofobia: essa bandeira é fácil, quero ver levantar bandeira
contra a transfobia. Você é contra a transfobia: estatisticamente
a transfobia afeta muito pouca gente se comparada ao
machismo. Você é contra o machismo: mas a mulher está muito
mais incluída na sociedade do que os negros. E por aí vai.
Você é de esquerda, mas não doa pros pobres? Hipócrita. Ah,
você doa pros pobres? Populista. Culpado. Assistencialista.
Cintia Suzuki resumiu bem: “Você coloca um avatar
coloridinho, aí não pode porque tem gente passando fome. Aí
o governo faz um programa pras pessoas não passarem mais
fome, e aí não pode porque é sustentar vagabundo (...). Moral
da história: deixa os outros ajudarem quem bem entenderem,
já que você não vai ajudar ninguém”.
Todo vegetariano diz que a parte difícil de não comer carne
não é não comer carne. Chato mesmo é aguentar a reação dos
carnívoros: “De onde você tira a proteína? Você tem pena de
bicho? Mas de rúcula você não tem pena? E das pessoas que
colhem a rúcula, você não tem pena? E dos peruanos que não
podem mais comprar quinoa e estão morrendo de fome?”
O estranho é que, independentemente da sua orientação
em relação à carne, não há quem não concorde que o
vegetarianismo seria melhor para o mundo, seja do ponto de
vista dos animais, ou do meio ambiente, ou da saúde, ou de
tudo junto. O problema é exatamente esse: alguém fazendo
alguma coisa lembra a gente de que a gente não está fazendo
nada. Quando o vizinho separa o lixo, você se sente mal por
não separar. A solução? Xingar o vizinho, esse hipócrita que
separa o lixo, mas fuma cigarro. Assim é fácil, vizinho.
Quem não faz nada pra mudar o mundo está sempre muito
empenhado em provar que a pessoa que faz alguma coisa
está errada — melhor seria se usasse essa energia para tentar
mudar, de fato, alguma coisa. Como diria minha avó: não quer
ajudar, não atrapalha.
(Disponível em: http://www1 .folha.uol.com.br/colunas/
areaorioduvivier/2015/07/1654941-nao-auer-aiudar-nao-atrapalha.shtml.
Acesso em: 10/09/15)

1) 0 autor parte de uma situação particular para
desenvolver a ideia central de seu texto. Essa ideia está
explicitada na seguinte opção:
a) há um grande número de pessoas que sempre se
preocupam com os outros, mas não têm disponibilidade
para ajudar.
b) existem várias campanhas para ajudar os outros na
internet, mas elas não correspondem a um apoio efetivo.
c) é comum que haja discordância de opiniões durante
campanhas que apoiam grupos diferentes da sociedade.
d) a falta de apoio e de iniciativa para ajudarem campanhas
diversas tende a vir daqueles que criticam e nada fazem.
2) A repetição enfática de várias formas do verbo “criticar”,
no primeiro parágrafo, contribui para:
a) revelar a identificação do autor com uma postura
pessoal.
b) expressar a tristeza daqueles que se sentem criticados.
c) amenizar um comportamento social típico.
d) acentuar a incoerência da atitude descrita.

4) Sobre o emprego do pronome “você”, no segundo
parágrafo, assinale a única opção INCORRETA:
a) revela um tratamento informal.
b) tem apenas o autor como interlocutor.
c) está seguido de um verbo flexionado em 3a pessoa.
d) faz referência à segunda pessoa do discurso.
5) No fragmento “O estranho é que, independentemente
da sua orientação em relação à carne” (5°§), ocorre um
exemplo de crase. Ao reescrever-se um trecho desse
fragmento, substituindo o vocábulo “carne” por outras
construções, aponte a única opção em que o acento
grave estaria sendo usado corretamente.
a) independentemente da sua orientação em relação à
escolha
b) independentemente da sua orientação em relação à
uma alimentação
c) independentemente da sua orientação em relação à
alimentar-se
d) independentemente da sua orientação em relação à
comidas
_______________ RACIOCÍNIO LÓGICO_______________
6) Sabendo que todo A é B e nenhum C é A, segue
necessariamente que:
a) Todo B é A.
b) Nenhum C é B.
c) Algum C não é B.
d) Algum B não é C.
7) A negação da frase “0 cachorro late ou a vaca não
grunhe” é:
a) O cachorro não late e a vaca grunhe.
b) O cachorro não late ou a vaca não grunhe.
c) O cachorro late se, e somente se, a vaca não grunhe.
d) Se o cachorro não late, então a vaca grunhe.
8) Um professor tem disponível 4 livros de História, 5 livros
de Geografia e 3 livros de Filosofia. 0 total de maneiras
possíveis que esse professor pode presentear um de
seus alunos é:
a) 60
b) 12
c) 32
d) 23
9) Com os algarismos 0,1,3,4,6 e 7, o total de números de
3 algarismos, sem repetição, que podem ser formados
é igual a:
a) 120
b) 125
c) 100
d) 150
10) O total de anagramas, que começam com a letra O, que
podem ser formados com a palavra “CONCURSO” é:
a) 2520
b) 720
c) 5040
d) 1260
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NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

11) Relacione as duas colunas quanto as características 16) Assinale a alternativa correta considerando as
disposições da lei federal n° 11.445, de 05/01/1997, que
dos Sistemas Operacionais:
estabelece diretrizes nacionais para o saneamento
básico.
(1) Windows
(A) sistema operacional proprietário.
a) Os titulares dos serviços públicos de saneamento
(2) Linux
(B) sistema operacional muito seguro.
básico não poderão delegara organização, a regulação,
(C) sistema operacional de código aberto.
a fiscalização e a prestação desses serviços.
(D) sistema de arquivos típico: NTFS
b) O titular dos serviços formulará a respectiva política
pública de saneamento básico, devendo, para tanto
Assinale a alternativa correta:
prestar diretamente ou autorizar a delegação dos
a) 1 B - 1 D - 2 A - 2 C
serviços e definir o ente responsável pela sua regulação
b) 1 A - 1 C - 2 B - 2 D
e fiscalização, bem como os procedimentos de sua
c) 1 A - 1 D - 2 B - 2 C
atuação.
d) 1A- 1 B - 2 C - 2 D
c) A prestação de serviços públicos de saneamento básico
por entidade que não integre a administração do titular
depende da celebração de contrato, sendo vedada a
12) Quanto as características da Internet e da Intranet,
sua disciplina mediante convênios, termos de parceria
analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V)
ou outros instrumentos de natureza precária, sem
ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a
exceções.
sequência correta (de cima para baixo):
d) A única condição de validade dos contratos que
( )A intranet é um espaço restrito a determinado público
tenham por objeto a prestação de serviços públicos
utilizado para compartilhamento de informações
de saneamento básico é a existência de plano de
restritas. Geralmente utilizado em servidores locais
saneamento básico.
instalados na empresa.
( ) A internet é um conglomerado de redes locais espalhadas
pelo mundo, o que torna possível e interligação entre os 17) Assinale a alternativa INCORRETA considerando as
computadores utilizando o protocolo de internet.
disposições da lei federal n° 11.445, de 05/01/1997, que
estabelece diretrizes nacionais para o saneamento
a) V - V
básico.
b) V - F
a) As taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço
c) F -V
público de limpeza urbana e de manejo de resíduos
d) F -F
sólidos urbanos devem levar em conta a adequada
destinação dos resíduos coletados e poderão considerar
13) “Basicamente, tanto a intranet quanto a extranet são
as características dos lotes urbanos e as áreas que
sistemas de rede construídas sobre o modelo da
podem ser neles edificadas.
internet, usando os mesmos recursos como protocolos
b) A cobrança pela prestação do serviço público de
_______para fazer a conexão entre os computadores,
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas deve
_______para mostrar conteúdos e serviços de rede,
levar em conta, em cada lote urbano, os percentuais
_______ para serviços de e-mail e _______ para
de impermeabilização e a existência de dispositivos de
transferência de arquivos”. Assinale a alternativa que
amortecimento ou de retenção de água de chuva, bem
complete correta e respectivamente as lacunas:
como poderá considerar o nível de renda da população
a) TCP/IP - HTTP - SMTP - FTP
da área atendida;
b) HTTP - SMTP - FTP - TCP/IP
c) Os reajustes de tarifas de serviços públicos de
c) SMTP - FTP - TCP/IP - HTTP
saneamento básico serão realizados observando-se o
d) FTP - TCP/IP - HTTP - SMTP
intervalo mínimo de 18 (dezoito) meses, de acordo com
as normas legais, regulamentares e contratuais.
d) As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação
14) Existem várias extensões ligadas ao formato
das condições da prestação dos serviços e das tarifas
OpenDocument. As extensões mais comumente
praticadas.
utilizadas nos aplicativos do BROffice respectivamente
para edição de textos, planilhas e apresentações são:
a) ODS - ODP - ODT
18) Assinale a alternativa correta sobre os princípios
b) ODP-ODT-ODS
enumerados pela lei federal n° 9.433, de 08/01/1997, que
Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos.
c) ODT-ODP-ODS
a) A água é um bem de domínio público e um recurso
d) ODT-ODS-ODP
natural limitado, não dotado de valor econômico.
b)
Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos
15) Quanto ao Microsoft Office e o BROffice, analise as
hídricos é o consumo humano e a dessedentação de
afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso
animais.
(F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência
c) A gestão dos recursos hídricos deve evitar o uso múltiplo
correta (de cima para baixo):
das águas.
( ) Tanto no Excel como no Cale existe o recurso
d)
A
gestão dos recursos hídricos deve ser centralizada
denominado AutoSoma.
e
contar com a participação do Poder Público, dos
( )o BROffice somente pode ser instalado no Sistema
usuários
e das comunidades.
Operacional Linux.
a) V - V
b) V - F
c) F -V
d) F -F
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19) Assinale a alternativa correta considerando as
disposições da lei estadual da Bahia n° 11.172, de
01/12/2008 que Institui princípios e diretrizes da Política
Estadual de Saneamento Básico.
a) Constitui serviço público qualquera ação de saneamento
executada por meio de soluções individuais ou coletivas.
b) Os recursos hídricos integram os serviços públicos de
saneamento básico.
c) A utilização de recursos hídricos na prestação de
serviços públicos de saneamento básico, inclusive para
disposição ou diluição de esgotos e outros resíduos
líquidos, não é sujeita a outorga de direito de uso.
d) O licenciamento ambiental de unidades de tratamento
de esgotos sanitários e de efluentes gerados nos
processos de tratamento de água considerará etapas
de eficiência.
20) Considere as disposições da lei estadual da Bahia n°
12.602, de 29/11/2012 que dispõe sobre a criação da
Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado
da Bahia - AGERSA, autarquia sob regime especial, e
dá outras providências e assinale a alternativa correta.
a) A Diretoria da AGERSA será organizada em regime
de colegiado, composto por um diretor Geral, que
a presidirá, diretor de normatização e diretor de
fiscalização.
b) No âmbito da AGERSA é vedada a formação de
Conselho Consultivo.
c) É requisito para a nomeação de Diretor o exercício,
até 01 (um) ano antes da data da nomeação, qualquer
cargo ou função de controlador, diretor, administrador,
gerente, preposto, mandatário, consultor ou empregado
de qualquer ente regulado pela AGERSA.
d) A AGERSA deverá elaborar relatório com periodicidade
mínima bianual das atividades desenvolvidas, nele
destacando o cumprimento da política do setor, definida
pelo Poder Legislativo e a concretização das metas
estabelecidas no contrato de gestão.
_______ NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA_______
21) Assinale a alternativa INCORRETA considerando as
normas da Constituição Federal sobre a Administração
Publica.
a) A administração fazendária e seus servidores fiscais
terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição,
precedência sobre os demais setores administrativos,
na forma da lei.
b) Somente por lei específica poderá ser criada autarquia
e autorizada a instituição de empresa pública, de
sociedade de economia mista e de fundação, cabendo
à lei complementar, neste último caso, definir as áreas
de sua atuação.
c) Ressalvados os casos especificados na legislação, as
obras, serviços, compras e alienações serão contratados
mediante processo de licitação pública que assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes, com
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos
termos da lei, o qual somente permitirá as exigências
de qualificação técnica e econômica indispensáveis à
garantia do cumprimento das obrigações.
d) Independe de autorização legislativa a criação de
subsidiárias de empresa pública, de sociedade
de economia mista e de fundação, assim como a
participação de qualquer delas em empresa privada.

22) Assinale a alternativa correta considerando as
previsões da Constituição Federal sobre os servidores
públicos.
a) Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas
suas autarquias e fundações, é assegurado regime de
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores
ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
b) Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, excluídas
suas autarquias e fundações, é assegurado regime de
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores
ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
c) Aos servidores titulares de cargos eletivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, excluídas
suas autarquias e fundações, é assegurado regime de
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores
ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
d) Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas
suas autarquias e fundações, é assegurado regime de
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição exclusiva do beneficiário, dos servidores
ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
23) Assinale a alternativa correta considerando as
disposições da lei federal n° 8.666, de 21/06/1983,
que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências.
a) As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras,
alienações, concessões, permissões e locações da
Administração Pública, quando contratadas com
terceiros, serão necessariamente precedidas de
licitação sem quaisquer ressalvadas ou exceções.
b) Para os fins da referida lei, considera-se contrato
todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da
Administração Pública e particulares, em que haja um
acordo de vontades para a formação de vínculo e a
estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a
denominação utilizada.
c) A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a
promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade
exclusiva com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade e da igualdade.
d) É permitido aos agentes públicos incluir nas licitações
cláusulas ou condições que restrinjam o seu caráter
competitivo.
24) Assinale a alternativa correta considerando a lei federal
n° 8.666, de 21/06/1983, sobre qual é a modalidade de
licitação entre quaisquer interessados que, na fase
inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os
requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital
para execução de seu objeto.
a) Concorrência.
b) Convite.
c) Tomada de preços.
d) Leilão.
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25) Assinale a alternativa correta considerando as
disposições lei estadual da Bahia n° 9.433, de 01/03/2005
sobre a administração de material e de serviço.
a) O catálogo unificado de materiais e serviços do Estado,
elaborado, mantido e controlado pelo órgão central de
compras do Poder Executivo, estabelecerá famílias,
grupos e classes, de forma genérica ou específica, em
razão do preço dos materiais e/ou serviços.
b) Os materiais e serviços necessários aos órgãos da
administração direta, autárquica e fundacional serão
contratados exclusivamente pelo órgão central de
compras, de acordo com os procedimentos previstos no
sistema de material, patrimônio e serviços e o disposto
em regulamento específico, no âmbito de cada Poder.
c) Os materiais e serviços necessários aos órgãos da
administração direta, autárquica e fundacional serão
contratados através dos órgãos setoriais e seccionais
ou pelo órgão central de compras, de acordo com
os procedimentos previstos no sistema de material,
patrimônio e serviços e o disposto em regulamento
específico, no âmbito de cada Poder.
d) O catálogo unificado de materiais e serviços do Estado,
elaborado, mantido e controlado pelo órgão central de
compras do Poder Executivo, estabelecerá famílias,
grupos e classes, de forma genérica ou específica, em
razão do fornecedor dos materiais e/ou serviços.
NOÇÕES GERAIS DA IGUALDADE RACIAL E DE GÊNERO
26) Assinale a alternativa correta considerando as
disposições da Constituição Federal quanto aos
direitos e garantias fundamentais.
a) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em
locais abertos ao público, desde que não frustrem outra
reunião anteriormente convocada para o mesmo local,
sendo apenas exigido prévio pedido de autorização à
autoridade competente.
b) A criação de associações e, na forma da lei, a de
cooperativas dependem de autorização, sendo vedada
a interferência estatal em seu funcionamento.
c) É plena a liberdade de associação para fins lícitos,
vedada a de caráter paramilitar.
d) As associações só poderão ser compulsoriamente
dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por
decisão judicial, exigindo-se, em ambos os casos, o
trânsito em julgado.
27) Assinale a alternativa correta considerando as
disposições da lei federal n° 12.288, de 20/07/2010, que
institui o Estatuto da Igualdade Racial.
a) É assegurada a assistência religiosa aos praticantes de
religiões de matrizes africanas internados em hospitais
ou em outras instituições de internação coletiva,
excluídos os casos de pena privativa de liberdade.
b) Os conteúdos referentes à história da população negra
no Brasil serão ministrados por meio de componente
curricular específico, resgatando sua contribuição
decisiva para o desenvolvimento social, econômico,
político e cultural do País.
c) É facultado o ensino da capoeira nas instituições
públicas e privadas pelos capoeiristas formados em
educação física.
d) Para incentivar o desenvolvimento das atividades
produtivas da população negra no campo, o poder
público promoverá ações para viabilizar e ampliar o seu
acesso ao financiamento agrícola.
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28) Assinale a alternativa correta considerando as
disposições da lei federal n° 7.716, de 05/01/1989, que
define os crimes resultantes de preconceito de raça
ou de cor.
a) Impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel,
pensão, estalagem, ou qualquer estabelecimento
similar é crime punível com detenção de dois a cinco
anos.
b) Impedir o acesso ou recusar atendimento em
restaurantes,
bares,
confeitarias,
ou
locais
semelhantes abertos ao público é crime punível com
reclusão de um a três anos.
c) Impedir o acesso ou recusar atendimento em
estabelecimentos esportivos, casas de diversões, ou
clubes sociais abertos ao público é crime punível com
reclusão de um a dois anos.
d) Impedir o acesso ou recusar atendimento em salões
de cabeleireiros, barbearias, termas ou casas de
massagem ou estabelecimento com as mesmas
finalidades é crime punível com detenção de um a
cinco anos.
29) Assinale a alternativa correta considerando as
disposições da lei federal n° 11.340, de 07/08/2006, que
criou mecanismos para coibir a violência doméstica e
familiar contra a mulher.
a) As medidas protetivas de urgência serão aplicadas
isolada ou cumulativamente, e poderão ser substitu idas
a qualquer tempo por outras de maior eficácia.
b) As medidas protetivas de urgência só poderão ser
concedidas pelo juiz, a requerimento da ofendida.
c) As medidas protetivas de urgência poderão ser
concedidas de imediato, independentemente de
audiência do ofensor, devendo ser ouvido previamente
o Ministério Público.
d) Somente após a conclusão do inquérito policial ou
da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do
agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento
do Ministério Público ou mediante representação da
autoridade policial.
30) Assinale a alternativa INCORRETA considerando as
disposições da lei federal n° 7.437, de 20/12/1985, que
inclui, entre as contravenções penais a prática de atos
resultantes de preconceito de raça, de cor, de sexo ou
de estado civil, dando nova redação à Lei n° 1.390, de
3 de julho de 1951 - Lei Afonso Arinos.
a) Recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem ou
estabelecimento de mesma finalidade, por preconceito
de raça, de cor, de sexo ou de estado civil constitui
conduta punível com prisão simples, de 3 (três) meses
a 1 (um) ano, e multa de 3 (três) a 10 (dez) vezes o
maior valor de referência (MVR).
b) Recusar a venda de mercadoria em lojas de qualquer
gênero ou o atendimento de clientes em restaurantes,
bares, confeitarias ou locais semelhantes, abertos ao
público, por preconceito de raça, de cor, de sexo ou
de estado civil constitui conduta punível com prisão
simples, de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses, e multa
de 1 (uma) a 3 (três) vezes o maior valor de referência
(MVR).
c) Recusar a entrada de alguém em qualquer tipo de
estabelecimento comercial ou de prestação de serviço,
por preconceito de raça, de cor, de sexo ou de estado
civil constitui conduta punível com prisão simples, de
15 (quinze) dias e 3 (três) meses, e multa de 1 (uma)
a 3 (três) vezes o maior valor de referência (MVR).
d) Recusar a entrada de alguém em estabelecimento
público, de diversões ou de esporte, por preconceito
de raça, de cor, de sexo ou de estado civil constitui
conduta punível com prisão simples, de 30 (trinta) dias
a 6 (seis) meses, e multa de 1 (uma) a 3 (três) vezes o
maior valor de referência (MVR).
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31) Quanto ao PCMSO (Programa de controle médico de
saúde ocupacional), assinale a alternativa incorreta.
a) As empresas com mais de 10 (dez) empregados e
com até 50 (cinquenta) empregados, enquadradas
no grau de risco 3 ou 4, segundo a NR 4, poderão
estar desobrigadas de indicar médico do trabalho
coordenador.
b) Inexistindo médico do trabalho na localidade, o
empregador poderá contratar médico de outra
especialidade para coordenar o PCMSO.
c) Para trabalhadores com exposição ocupacional a
radiações ionizantes deverá ser realizado hemograma
completo com contagem de plaquetas ao exame
admissional e a cada seis meses.
d) O PCMSO deverá ser planejado e implantado com base
nos riscos à saúde dos trabalhadores identificados nas
avaliações realizadas pelo PPRA.
32) Complete respectivamente as lacunas: Para cada
exame médico realizado, o médico emitirá o Atestado
de Saúde Ocupacional - ASO, e m _____vias. A _____
via do ASO ficará arquivada no local de trabalho do
trabalhador, inclusive frente de trabalho ou canteiro de
obras, à disposição da fiscalização do trabalho.
a) Quatro, segunda.
b) Três, primeira.
c) Duas, primeira.
d) Três, terceira,
33) Considerando o Código de Ética Médica, não é vedado
ao médico:
a) Delegar, em casos excepcionais, a outros profissionais
atos ou atribuições exclusivas da profissão médica.
b) Opor-se à realização segunda opinião solicitada pelo
paciente, quando considerá-la desnecessária.
c) Deixar de fornecer laudo médico ao paciente ou a seu
representante legal em caso de solicitação de alta.
d) Recusar-se a exercer sua profissão em instituição
pública onde as condições de trabalho não sejam dignas
ou possam prejudicar a própria saúde ou a do paciente,
bem como a dos demais profissionais.
34) Segundo a lei 8080/90, no campo de atuação do Sistema
Único de Saúde-SUS, não se inclui:
a) Vigilância nutricional e orientação alimentar.
b) Fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas,
para consumo humano.
c) Reorientação da atenção básica através da estratégia
da Saúde da Família.
d) Ações de Saúde do Trabalhador.
35) O trabalho é considerado um dos fatores psicossociais
de risco para o alcoolismo crônico. Sua frequência
maior é observada em determinadas ocupações. São
exemplos as citadas a seguir, exceto:
a) Atividades nas quais a tensão é constante e elevada
(transporte coletivo, construção civil, estabelecimento
bancário).
b) Atividades que exigem elevado nível cognitivo.
c) Trabalho monótono e trabalhos com isolamento do
convívio humano (vigias).
d) Situações de trabalho que envolvem afastamento
prolongado do lar (viagens, plataformas marítimas,
zonas de mineração).

36) É uma estratégia correta para a prevenção do sofrimento
mental relacionado ao trabalho e da LER/DORT:
a) Estímulo às condições que ensejem a substituição da
competição pela cooperação.
b) Enriquecimento das tarefas, eliminando as atividades
monótonas e repetitivas.
c) Enriquecimento das tarefas, reduzindo as horas extras.
d) Diminuição do controle real das tarefas e do trabalho
por parte daqueles que as realizam.
37) Em relação à psicologia do trabalho e especificamente
às respostas dos trabalhadores aos estressores,
Karasek & Theorell (1990) analisaram que a relação
demanda psicológica e controle. Uma condição de
elevada demanda e baixo controle pode levar ao:
a) Elevado desgaste.
b) Trabalho ativo.
c) Elevada motivação.
d) Trabalho passivo.
38) A portaria n° 1.823, de 23 de agosto de 2012 institui
a Política Nacional de Saúde do trabalhador e da
trabalhadora. Sobre essa política, analise os itens
abaixo, considerando V (verdadeiro) ou F (falso). A
seguir assinale a alternativa que contém a sequência
correta, de cima para baixo.
( )A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da
Trabalhadora deverá contemplar todos os trabalhadores
priorizando, entretanto, pessoas e grupos em situação
de maior vulnerabilidade, como aqueles inseridos em
atividades ou em relações informais e precárias de
trabalho, em atividades de maior risco para a saúde,
submetidos a formas nocivas de discriminação, ou ao
trabalho infantil, na perspectiva de superardesigualdades
sociais e de saúde e de buscar a equidade na atenção.
( ) Precaução, equidade e descentralização estão entre as
diretrizes e princípios dessa política
( ) Fortalecer a Vigilância em Saúde do Trabalhador e a
integração com os demais componentes da Vigilância
em Saúde, é um dos objetivos dessa política.
a) V,F,V.
b) F,V,F.
c) V,V,F.
d) V,V,V.
39) Na condição de perito não é vedado ao médico:
a) Negar-se a ser perito de empresa na qual já tenha
atuado.
b) Ser perito de um trabalhador que seja da sua própria
família.
c) Assinar laudos periciais, quando não tenha realizado
pessoalmente o exame, mesmo que seja de um
assistente.
d) Fazer qualquer apreciação em presença do examinado,
sobre a atuação de um colega.
40) Considerando os métodos de abordagem individual e
coletiva dos trabalhadores com as ferramentas clínicas
e epidemiológicas, a metodologia de eventos de alerta
é melhor aplicada para os seguintes casos:
a) Alterações de provas funcionais orgânicas.
b) Alterações de exames de imagem.
c) Doenças e acidentes.
d) Alterações de indicadores biológicos.
41) Sobre o que compete aos integrantes dos SESMT, pela
NR-4, assinale a alternativa incorreta:
a) Manter permanente relacionamento com a CIPA.
b) Registrar mensalmente os dados atualizados de
acidentes do trabalho, doenças ocupacionais e agentes
de insalubridade.
c) Esclarecer e conscientizar os empregadores sobre
acidentes do trabalho e doenças ocupacionais,
estimulando-os em favor da prevenção.
d) Exercer atividades essencialmente de prevenção,
sendo vedado o atendimento de emergência.
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42) Sobre a organização da CIPA (Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes), assinale a alternativa
incorreta:
a) Os representantes dos empregados, titulares e
suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto, do qual
participem, independentemente de filiação sindical,
exclusivamente os empregados interessados.
b) O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração
de um ano, permitidas reeleições sucessivas.
c) É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do
empregado eleito para cargo de direção de Comissões
Internas de Prevenção de Acidentes desde o registro
de sua candidatura até um ano após o final de seu
mandato.
d) Será indicado, de comum acordo com os membros
da CIPA, um secretário e seu substituto, entre os
componentes ou não da comissão, sendo neste caso
necessária a concordância do empregador.
43) Entre as atribuições da CIPA (Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes), não se inclui:
a) Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação
preventiva na solução de problemas de segurança e
saúde no trabalho.
b) Requerer ao SESMT (Serviço Especializado em
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho),
quando houver, ou ao empregador, a paralisação de
máquina ou setor onde considere haver risco grave e
iminente à segurança e saúde dos trabalhadores.
c) Identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar
o PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais)
d) Requisitar à empresa as cópias das CAT emitidas.
44) Entre as atribuições dos profissionais do SESMT
(Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e
Medicina do Trabalho), não se inclui:
a) Manter permanente relacionamento com a CIPA,
valendo-se ao máximo de suas observações, além de
apoiá-la, treiná-la e atendê-la, conforme dispõe a NR 5.
b) Esclarecer e conscientizar os empregadores sobre
acidentes do trabalho e doenças ocupacionais,
estimulando-os em favor da prevenção.
c) Elaborar o mapa de risco da empresa ou organização.
d) Determinar, quando esgotados todos os meios
conhecidos para a eliminação do risco e este persistir,
mesmo reduzido, a utilização, pelo trabalhador, de
Equipamentos de Proteção Individual - EPI, de acordo
com o que determina a NR 6, desde que a concentração,
a intensidade ou característica do agente assim o exija.
45) Uma empresa está interessada em avaliar a incidência de
ceratite em trabalhadores com exposição ocupacional
a um determinado produto químico. O melhor método
para se atingir esse objetivo é a realização de um
estudo:
a) De secção transversal.
b) Ecológico.
c) De riscos competitivos.
d) De coorte prospectiva.
46) Considere uma empresa que atua na área de captação,
tratamento e distribuição de água e possua 943
trabalhadores. Para o adequado dimensionamento
do SESMT (Serviço Especializado em Engenharia
de Segurança e em Medicina do Trabalho), o número
mínimo de médicos do trabalho e de técnicos de
segurança do trabalho deverá ser respectivamente:
a) 1 e 5.
b) 1 e 3.
c) 2 e 6.
d) 1 e 6
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47) Considere a mesma empresa da questão anterior. Na
composição da CIPA, deverá haver número de membros
titulares e suplentes, respectivamente de:
a) 6 e 5.
b) 5 e 4.
c) 7 e 6.
d) 7 e 5.
48) De acordo com a Norma Regulamentadora - 15, são
atividades com insalubridade grau médio, exceto:
a) Atividade em laboratórios de análise clínica.
b) Atividade em cemitérios.
c) Atividades em esgotos e galerias.
d) Uso de defensivos agrícolas fosforados.
49) De acordo com a Norma Regulamentadora - 15, são
atividades com insalubridade grau máximo, exceto:
a) Fabricação de produtos parasiticidas, inseticidas e
raticidas contendo compostos de arsênico.
b) Emprego de defensivos organoclorados
c) Fabricação de defensivos fosforados.
d) Fabricação de compostos de chumbo
50) De acordo com a Norma Regulamentadora - 16, são
atividades consideradas perigosas, exceto:
a) Utilização de motocicleta ou motoneta exclusivamente
no percurso da residência para o local de trabalho ou
deste para aquela.
b) Produção, transporte, processamento e armazenamento
de gás liquefeito.
c) Atividades de segurança em eventos.
d) Segregação, manuseio, tratamento, acondicionamento
e armazenamento de rejeitos radioativos.
51) A exposição ao calor deve ser avaliada através do
“índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo” IBUTG. Em função do índice obtido, a atividade será
considerada leve, moderada ou pesada. Para atividades
moderadas, com índices entre 25,8 e 26,7 o regime de
trabalho intermitente com descanso no próprio local de
trabalho (por hora) será:
a) 30 minutos trabalho e 30 minutos descanso
b) 15 minutos trabalho e 45 minutos descanso
c) 45 minutos trabalho e 15 minutos descanso
d) Trabalho contínuo.
52) A NR 7 determina que o exame de mudança de função
seja realizado.
a) Antes da data da mudança.
b) Até 7 dias após a data da mudança.
c) Até 2 semanas após a data da mudança.
d) Até 4 semanas após a data da mudança.
53) Não é um equipamento de proteção individual previsto
pela NR 6:
a) Capacete para proteção do crânio e face contra agentes
térmicos.
b) Capuz para proteção do crânio e pescoço contra riscos
de origem térmica.
c) Luvas para proteção contra umidade proveniente de
operações com uso de água.
d) Capa para proteção do tronco e membros superiores
e inferiores contra umidade proveniente de operações
com uso de água.
54) O indicador biológico para controle da exposição
ocupacional ao flúor e fluoretos é:
a) Fluoreto plasmático.
b) Fluoreto urinário.
c) Ácido fenilglioxílico urinário.
d) Ácido fenilglioxílico plasmático.
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55) Sobre o trabalho a céu aberto (NR 21) analise os itens
abaixo, considerando V (verdadeiro) ou F (falso). A
seguir assinale a alternativa que contém a sequência
correta, de cima para baixo:
( ) Nos trabalhos realizados a céu aberto, é obrigatória a
existência de abrigos, ainda que rústicos, capazes de
proteger os trabalhadores contra intempéries.
( ) Quando o empregador fornecer ao empregado moradia
para si e sua família, esta deverá possuir condições
sanitárias adequadas. Toda moradia disporá de, pelo
menos, um dormitório, uma cozinha e um compartimento
sanitário.
( ) Serão exigidas medidas especiais que protejam os
trabalhadores contra a insolação excessiva, o calor, o
frio, a umidade e os ventos inconvenientes
a) V, F, V.
b) F, V, F.
c) V, V, F.
d) V, V, V.
56) Considerando as sinalizações de segurança, como
previstas na NR-26, canalizações de água serão
indicadas pela cor:
a) Azul.
b) Branca.
c) Verde.
d) Cinza.
57) Sobre o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
(PPRA), analise os itens abaixo, considerando V
(verdadeiro) ou F (falso). A seguir assinale a alternativa
que contém a sequência correta, de cima para baixo.
( )É responsabilidade do trabalhador: estabelecer,
implementar e assegurar o cumprimento do PPRA,
como atividade permanente da empresa ou instituição.
( ) A avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores
é a primeira etapa do programa.
( ) 0 conhecimento e a percepção que os trabalhadores
tem do processo de trabalho e dos riscos ambientais
presentes, deverão ser considerados para fins de
planejamento PPRA em todas as suas etapas.
a) F,F,V.
b) V,V,F.
c) V,V,V.
d) F,F,F.
58) Você está diante de suspeita de um caso de síndrome do
esgotamento profissional (burn oul). Seriam condutas
corretas, EXCETO:
a) Não emitir CAT (Comunicação de acidente de trabalho).
b) Informar o trabalhador.
c) Notificar o caso aos sistemas de informação em saúde.
d) Examinar os expostos, visando identificar outros casos.
59) Considerando os sinais e sintomas de LER/DORT, o
menos frequente é:
a) Dor espontânea.
b) Presença de sinais flogísticos.
c) Pa restes ias.
d) Fraqueza no membro atingido.
60) O Decreto 3048/99 (e atualizações), em seu anexo
I, relaciona as situações em que o aposentado por
invalidez tem direito a majoração em 25%. Uma
condição que não se enquadra nessas situações é:
a) Perda de segmento do aparelho digestivo cuja
localização ou extensão traz repercussões sobre a
nutrição e o estado geral.
b) Doença que exija permanência contínua no leito.
c) Cegueira total.
d) Perda de nove dedos das mãos ou superior a esta.

61) Um motociclista trabalha informalmente no transporte
de pessoas em seu veículo e não recolhe qualquer
contribuição previdenciária. Foi vítima de acidente
com seu veículo durante o trabalho e fraturou o fêmur
direito, devendo ficar sem trabalhar por pelo menos 12
semanas. No caso, é correto afirmar que:
a) O motociclista tem direito a auxílio-acidente.
b) O motociclista não tem direito a qualquer benefício
pecuniário.
c) O motociclista tem direito a auxílio-doença.
d) O motociclista tem direito a auxílio especial.
62) Pela legislação previdenciária têm direito a auxílioacidente:
a) O trabalhador empregado, o trabalhador avulso, o
contribuinte individual e o segurado especial apenas.
b) O trabalhador empregado, o trabalhador avulso, o
contribuinte individual, o contribuinte facultativo e o
segurado especial apenas.
c) Todos os trabalhadores.
d) O trabalhador empregado, o trabalhador avulso e o
segurado especial apenas.
63) Analise as prestações previdenciárias abaixo e
assinale a alternativa que contém as que independem
de carência:
I. Auxílio-reclusão.
II. Aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de
trabalho.
III. Aposentadoria por tempo de contribuição.
a) I e II apenas.
b) I, II e III.
c) II apenas.
d) I apenas.
64) Sobre a aposentadoria por invalidez, analise as
sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:
1a. Quem recebe aposentadoria por invalidez tem que
passar por perícia médica anualmente, se não, o
benefício é suspenso.
2a. Para ter direito ao benefício, o trabalhador tem que
contribuir para a Previdência Social por no mínimo 12
meses, no caso de doença.
a) Ambas as sentenças são falsas.
b) Ambas as sentenças são verdadeiras.
c) A 1a sentença é falsa e a segunda é verdadeira.
d) A 1a sentença é verdadeira e a segunda é falsa.
65) Sobre o salário-maternidade, analise as sentenças
abaixo e assinale a alternativa correta:
1a. O salário-maternidade é devido às seguradas
empregadas, trabalhadoras avulsas, empregadas
domésticas, contribuintes individuais, facultativas e
seguradas especiais.
2a. O salário-matemidade é devido às seguradas por ocasião
do parto, inclusive o natimorto, aborto não criminoso,
adoção ou guarda judicial para fins de adoção.
a) Ambas as sentenças são falsas.
b) Ambas as sentenças são verdadeiras.
c) A 1a sentença é falsa e a segunda é verdadeira.
d) A 1a sentença é verdadeira e a segunda é falsa.
66) Quando um segurado da previdência social morre,
seus dependentes passam a ter direito à uma pensão
morte. Não há tempo mínimo de contribuição para
receber a pensão, mas é necessário que o segurado
estivesse em dia com o INSS, ou seja, estivesse na
qualidade de segurado. Podem, para esse efeito, serem
considerados dependentes, exceto:
a) Enteados não emancipados.
b) Filha em qualquer idade, não casada ou sem relação
estável comprovada.
c) Irmãos menores de 21 anos não emancipados.
d) Companheiro homossexual com relação estável
comprovada.
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67) Considerando a notificação compulsória de doenças
e agravos, analise as condições abaixo e assinale a
alternativa que contém aquelas cuja notificação deve
ser imediata (<24 horas).
I. Acidente de trabalho com exposição a material biológico.
II. Acidente de trabalho fatal.
III. Acidente de trabalho em adolescente.
a) I, II e III.
b) II apenas.
c) I apenas.
d) II e III apenas.
68) Sobre a epidemiologia dos acidentes de trabalho
no Brasil, analise as sentenças abaixo e assinale a
alternativa correta:
1a. A taxa de mortalidade específica por acidentes de
trabalho no Brasil aumentou na década 2000-2009.
2a. A taxa de mortalidade específica por acidentes de
trabalho no Brasil entre as mulheres diminuiu na década
2000-2009.
a) Ambas as sentenças são falsas.
b) Ambas as sentenças são verdadeiras.
c) A 1a sentença é falsa e a segunda é verdadeira.
d) A 1a sentença é verdadeira e a segunda é falsa.
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69) Sobre a epidemiologia dos acidentes de trabalho
no Brasil, analise as sentenças abaixo e assinale a
alternativa correta:
1a. A taxa de incidência de acidentes e doenças do trabalho
em segurados da Previdência Social aumentou entre
2001 e 2010.
2a. A taxa de incidência de acidentes e doenças do
trabalho em mulheres seguradas da Previdência Social
aumentou entre 2001 e 2010.
a) Ambas as sentenças são falsas.
b) Ambas as sentenças são verdadeiras.
c) A 1a sentença é falsa e a segunda é verdadeira.
d) A 1a sentença é verdadeira e a segunda é falsa.
70) O contato dos agentes químicos na pele pode determinar
efeitos nocivos locais e/ou sistêmicos dependendo da
exposição e absorção. Entre os abaixo assinale o tipo
de agente que determina local e sistêmico:
a) Ácidos fortes
b) Bases fortes.
c) Carbamatos inseticidas.
d) Arsênico.
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QUESTÃO DISCURSIVA

Transcreva a resposta da questão discursiva em até 30 linhas, com caneta azul ou preta, para o cartão de respostas.
1) Assinale os principais determinantes da ocorrência de LER/DORT no trabalho, suas manifestações clínicas, condutas
voltadas ao trabalhador acometido e medidas de prevenção no ambiente de trabalho.
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