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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES 

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS SEDE 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO No 001/2017 - CORREIOS, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017. 

CONCURSO PÚBLICO NACIONAL PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO 

DE RESERVA EM CARGOS DA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 
 

 
 

I N S T R U Ç Õ E S  
 

 Você receberá do fiscal: 
o um caderno de questões da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas 

de resposta cada uma e apenas 1 (uma) alternativa correta; e 
o um formulário óptico de respostas personalizado da prova objetiva. 

 Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado da folha de respostas da 
prova objetiva, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 

 

Tenho em mim todos os sonhos do mundo. 
 

 Verifique se estão corretas a numeração das questões, a paginação do caderno de questões e a codificação do formulário óptico de 
respostas da prova objetiva. 

 Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova e deve controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. Esse tempo 
inclui a marcação do formulário óptico de respostas. 

 Somente 1 (uma) hora após o início da prova, você poderá entregar seu formulário óptico de respostas da prova objetiva e o caderno 
de provas e retirar-se da sala. 

 Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva 3 (três) horas após o início da prova. 
 Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES o formulário óptico de respostas da prova objetiva devidamente assinado. 
 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente. 
 Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico ou de comunicação. 
 Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas. 
 Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES. 
 Não será permitida a utilização de lápis em qualquer etapa da prova. 
 

I N S T R U Ç Õ E S  P A R A  A  P R O V A  O B J E T I V A  
 

 Verifique se os seus dados estão corretos no formulário óptico de respostas da prova objetiva. Caso haja algum dado incorreto, 
escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no formulário óptico de respostas. 

 Leia atentamente cada questão e assinale, no formulário óptico de respostas da prova objetiva, uma única alternativa. 
 O formulário óptico de respostas da prova objetiva não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado e nem pode conter 

qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. 
 O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta, as respostas da prova objetiva para o formulário óptico de respostas. 
 A maneira correta de assinalar a alternativa no formulário óptico de respostas da prova objetiva é cobrir, fortemente, com caneta 

esferográfica de tinta preta, o espaço a ela correspondente. 
 Marque as respostas assim: 
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P R O V A  O B J E T I V A  
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões de 1 a 8 

 

Texto 1 para responder às questões de 1 a 3. 
 

 
Disponível em: <http://www.atualrevista.com.br/site/papai-noel-dos-correios 

-como-funciona-e-como-aderir-a-campanha/>. Acesso em: 24 out. 2017. 
 

QUESTÃO 1 _______________________  
 

Com base em elementos presentes no texto, é correto afirmar 
que o propósito principal deste é 
 

(A) informar as pessoas a respeito da existência de 
crianças admiradoras do Papai Noel. 

(B) esclarecer a população quanto à carência afetiva de 
certas crianças. 

(C) persuadir a população a aderir a uma campanha de 
Natal promovida pelos Correios. 

(D) divulgar o trabalho de assistência social realizado por 
uma empresa parceira dos Correios. 

(E) convocar a sociedade para lutar contra a pobreza que 
aflige muitas crianças. 

 

QUESTÃO 2 _______________________  
 

Tendo como referência a significação contextual das 
palavras, assinale a alternativa que reproduz uma mensagem 
compatível com a do período “Adote uma cartinha e ajude a 
realizar o sonho de uma criança.”. 
 

(A) Adote uma cartinha e contribua para a realização do 
sonho de uma criança. 

(B) Adote uma correspondência e ajude uma criança a 
sonhar. 

(C) Escolha uma carta bem pequena e ajude o sonho de 
uma criança a virar realidade. 

(D) Faça a adoção de uma cartinha e transforme em sonho 
a realidade de uma criança. 

(E) Não deixe de adotar uma carta e contribua para tornar 
real o sonho de toda criança.  

 

QUESTÃO 3 _______________________  
 

Considerando apenas as regras para o uso do sinal indicativo 
de crase, o emissor, caso julgasse necessário modificar o 
texto original, poderia substituir, sem alteração na correção 
gramatical, o período “É você quem tira esses sonhos do 
papel” pela redação  
 

(A) É você quem traz a realidade esses sonhos que estão à 
sua espera no papel. 

(B) A pessoa que, a partir de hoje, dá vida à esses sonhos 
do papel é você. 

(C) Às vésperas do Natal, você é quem tira esses sonhos 
do papel e os leva a vida de muitas crianças.  

(D) É você, a pessoa a qual me refiro, quem tira esses 
sonhos do papel. 

(E) Refiro-me a você, que é a pessoa a qual pode garantir às 
crianças a realização desses sonhos registrados no papel. 

Texto 2 para responder às questões de 4 a 6. 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 

19 
 

 
21 
 
 

Saiba qual o caminho percorrido por sua encomenda 
 

Você sabia que, até sua encomenda chegar ao 
destinatário, ela percorre várias etapas? A primeira é o 
acondicionamento e o endereçamento correto por parte do 
remetente. Em seguida, os Correios adotam uma série de 
medidas para garantir a integridade e a entrega correta. 

Depois da postagem na agência, a encomenda é 
transportada para um centro de tratamento na cidade de 
origem ou próximo dela, onde é separada de acordo com a 
modalidade e o CEP de destino. Após essa fase, o objeto é 
transportado para outra unidade de tratamento, desta vez, na 
cidade de destino ou próxima dela. Posteriormente, segue 
para o centro de distribuição responsável por fazer as 
entregas no endereço do destinatário pelo carteiro. 

Para conseguir realizar todo esse processo e estar 
presente em todos os 5.565 municípios do Brasil, os Correios 
contam com a maior estrutura do segmento de entregas do 
país. São 120 mil empregados, frota de 26 mil veículos, 12 
linhas de transporte aéreo de carga, 12 mil agências e mais de 
10 mil unidades operacionais, além de 61 centros de 
logística, 17 novas unidades de tratamento e entrega de 
encomendas e 115 unidades de distribuição de cartas. 

 
Disponível em: <http://blog.correios.com.br/correios/?p=14893>.

Acesso em: 25 out. 2017, com adaptações.
 

QUESTÃO 4 ________________________  
 

A respeito das relações de sentido estabelecidas pelas classes 
de palavras empregadas no texto, assinale a alternativa 
correta. 
 

(A) No período “Posteriormente, segue para o centro de 
distribuição responsável por fazer as entregas no 
endereço do destinatário pelo carteiro.” (linhas de 11 
a 13), seria correto substituir os artigos sublinhados, 
respectivamente, pelos vocábulos um e umas. 

(B) A conjunção sublinhada no período “Após essa fase, 
o objeto é transportado para outra unidade de 
tratamento, desta vez, na cidade de destino ou 
próxima dela.” (linhas de 9 a 11) relaciona termos 
pela ideia de adição, por isso poderia ser substituída 
corretamente pelo vocábulo e. 

(C) No período “Você sabia que, até sua encomenda 
chegar ao destinatário, ela percorre várias etapas?” 
(linhas 1 e 2), os pronomes sublinhados foram 
utilizados para retomar, respectivamente, os termos 
“Você” e “sua encomenda”. 

(D) O vocábulo sublinhado no trecho “Para conseguir 
realizar todo esse processo e estar presente em todos 
os 5.565 municípios do Brasil” (linhas 14 e 15) 
poderia ser substituído corretamente pelo pronome 
aquele, pois a relação com o parágrafo anterior não 
seria comprometida. 

(E) Na oração “os Correios contam com a maior estrutura 
do segmento de entregas do país.” (linhas de 15 a 17), 
o termo sublinhado relaciona-se a um verbo, 
indicando-lhe uma ideia de intensidade. 

 
Área livre 
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QUESTÃO 5 _______________________  
 
De acordo com a leitura compreensiva do texto, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) O título mantém relação direta apenas com o primeiro 

parágrafo, já que os demais parágrafos abordam 
somente as questões decorrentes da postagem de uma 
encomenda em uma agência dos Correios. 

(B) Ao perguntar “Você sabia que, até sua encomenda 
chegar ao destinatário, ela percorre várias etapas?” 
(linhas 1 e 2), o autor trabalha principalmente com a 
expectativa de que a resposta do leitor seja afirmativa. 

(C) As informações do terceiro parágrafo são 
indispensáveis para que o leitor saiba quais são as 
etapas percorridas por uma encomenda. 

(D) Algumas das etapas apresentadas ocorrem antes de a 
encomenda ser entregue a uma agência dos Correios. 

(E) As etapas percorridas por uma encomenda são 
apresentadas a partir de um critério cronológico. 

 

QUESTÃO 6 _______________________  
 
Quanto às regras de ortografia e de pontuação vigentes no 
período “Em seguida, os Correios adotam uma série de 
medidas para garantir a integridade e a entrega correta.” 
(linhas 4 e 5), assinale a alternativa correta. 
 
(A) O autor poderia, sem alteração na correção gramatical 

do período, deslocar o trecho “Em seguida” para logo 
depois da forma verbal “adotam”, desde que, 
obrigatoriamente, promovesse duas outras alterações: 
eliminasse o uso da vírgula e substituísse a inicial “E” 
pela minúscula e. 

(B) O vocábulo “série” é acentuado graficamente para se 
diferenciar do derivado minisserie, que, além de não 
receber o acento agudo, também dispensa o uso do hífen. 

(C) O vocábulo “série” poderia ser substituído 
corretamente pela forma suscessão. 

(D) A substituição do vocábulo “para” pela locução afim 
de não seria correto.  

(E) O uso da vírgula seria correto logo após o vocábulo “e”. 
 
Texto 3 para responder às questões 7 e 8. 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

13 
 

Sobre a TV Correios 
 

A constante demanda por informações aumenta o
desafio de as empresas modernas oferecerem, cada vez
mais, uma comunicação rápida, atrativa e eficiente. 

Em novembro de 2014, ao lançar a TV Correios, a
empresa deu um importante passo nessa direção,
apresentando uma nova possibilidade para ampliar, facilitar
e dar mais transparência à comunicação com seus
diversos públicos. 

Transmitida via web e acessada por meio de link no
Portal dos Correios (www.correios.com.br/tvcorreios),
a TV corporativa compartilha com a sociedade
aspectos importantes da empresa, com destaque para seus
produtos e serviços. 

Disponível em: <http://tvcorreios.correios.com.br/?page_id=9045>.
Acesso em: 25 out. 2017, com adaptações.

 

QUESTÃO 7 ________________________  
 
Considerando o modo como estão organizadas as partes que 
compõem o texto e as relações sintáticas entre elas, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) A oração “ao lançar a TV Correios” (linha 4) 

desempenha uma função adverbial no período. 
(B) No primeiro parágrafo, em pelo menos uma das 

orações, ocorre um caso de sujeito indeterminado. 
(C) Por apresentar uma sequência de orações 

subordinadas adjetivas, o texto é predominantemente 
narrativo. 

(D) Na construção “dar mais transparência à 
comunicação” (linha 7), apenas o trecho sublinhado 
funciona como complemento verbal. 

(E) A oração “a TV corporativa compartilha com a 
sociedade aspectos importantes da empresa, com 
destaque para seus produtos e serviços.” (linhas de 11 
a 13) estrutura-se em torno de um predicado nominal, 
pois a informação básica dessa oração está centrada 
na característica atribuída ao termo “aspectos”. 

 

QUESTÃO 8 ________________________  
 
De acordo com a norma-padrão e com as questões 
gramaticais que envolvem o último parágrafo, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) O autor poderia ter empregado, corretamente, no 

lugar das formas “Transmitida” e “acessada” (linha 
9), as construções Transmitido e acessado, pois, no 
contexto, a concordância é opcional. 

(B) Quanto à colocação do pronome, a redação Se sabe 
que, por ser transmitida via web e acessada por 
meio de um link do Portal dos Correios está 
correta; logo, poderia substituir, sem alteração no 
sentido e na correção gramatical, a oração 
“Transmitida via web  e acessada por meio de link  no 
Portal dos Correios” (linhas 9 e 10). 

(C) O termo sublinhado no trecho “aspectos importantes 
da empresa” (linha 12), conforme as regras de 
concordância, poderia ser substituído corretamente 
pela redação a qual se relaciona com a empresa. 

(D) Caso o autor julgasse conveniente substituir o verbo 
“compartilha” (linha 11) pela forma comunica, a nova 
redação, do ponto de vista da correção da regência verbal, 
poderia ser a TV corporativa comunica a sociedade 
quanto a aspectos importantes da empresa. 

(E) Do ponto de vista da regência verbal, outra redação 
correta para o trecho “com destaque para seus 
produtos e serviços” (linhas 12 e 13) seria 
destacando aos seus produtos e serviços. 

 
Área livre 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
Questões de 9 a 20 

 

Raciocínio Lógico e Matemático 
Questões de 9 a 12 

 

QUESTÃO 9 _______________________  
 

 
Disponível em: <https://www.correios.com.br/para-voce/consultas-e-
solicitacoes/precos-e-prazos/servicos-nacionais_pasta/embalagens>.  

Acesso em: 14 nov. 2017. 
 

A imagem apresentada mostra os valores cobrados pelos 
Correios, em 27/10/2016, por cinco tipos de embalagens. Os 
dados apresentados mostram que o valor cobrado não é 
diretamente proporcional ao volume de cada caixa. 
 

Considerando-se justo o valor cobrado pela caixa CE-04, 
qual deveria ser o valor da caixa CE-07, em reais, 
arredondado para centavos, de modo que o valor pago seja 
proporcional ao volume? 
 

(A) 1,60 
(B) 6,95 
(C) 5,20 
(D) 6,20 
(E) 3,20 

 

QUESTÃO 10 ______________________  
 

Após sofrer um acidente, o funcionário de uma empresa foi 
afastado por 180 dias, a partir de uma quarta-feira. Para 
atender a legislação trabalhista, esse funcionário deve 
realizar o exame médico de retorno ao trabalho no primeiro 
dia útil da volta ao trabalho. Considerando-se essa situação 
hipotética, é correto afirmar que o exame será realizado em 
uma 
 

(A) quarta-feira. 
(B) terça-feira. 
(C) segunda-feira. 
(D) sexta-feira. 
(E) quinta-feira. 

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 11 _______________________  
 

A Norma Regulamentadora no 24 prevê que os refeitórios, 
quando obrigatórios, deverão ter lâmpadas incandescentes 
instaladas à razão de 150 W/6,00 m2 de área. Considere 
hipoteticamente que uma empresa pretende construir um 
refeitório com área de 120 m2 e que serão utilizadas lâmpadas 
de 100 W na iluminação. Para atender a esse quesito da 
legislação, quantas lâmpadas deverão ser instaladas? 
 

(A) 12 
(B) 30 
(C) 20 
(D) 90 
(E) 48 

 

QUESTÃO 12 _______________________  
 
Qual é a negação da proposição “Engenheiros gostam de 
biológicas e médicos gostam de exatas.”? 
 
(A) Engenheiros não gostam de biológicas ou médicos 

não gostam de exatas. 
(B) Engenheiros não gostam de biológicas e médicos 

gostam de exatas. 
(C) Engenheiros não gostam de biológicas ou médicos 

gostam de exatas. 
(D) Engenheiros gostam de biológicas ou médicos não 

gostam de exatas. 
(E) Engenheiros não gostam de biológicas e médicos não 

gostam de exatas. 
 

Área livre 
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Noções de Informática 
Questões de 13 a 16 

 

QUESTÃO 13 ______________________  
 

 
 
A imagem apresenta uma planilha no Excel e uma fórmula 
aplicada na célula E6. O resultado da fórmula será  
 

(A) 33. 
(B) 6. 
(C) 16. 
(D) 8. 
(E) 12. 

 

QUESTÃO 14 ______________________  
 
Em relação ao Word, assinale alternativa que descreve 
corretamente a função dos ícones de formatação de texto.  
 
(A)  insere ou altera a cor do realce do texto. 

 
(B)  copia a formatação. 

 
(C)  limpa toda a formatação. 

 
(D)  altera a cor da fonte. 

 
(E)  insere ou altera os efeitos de texto e tipografia. 

 
 

QUESTÃO 15 ______________________  
 

 
 

A imagem apresentada registra a ação inicial de um usuário no 
ambiente Windows. Inicialmente, ele clicou com o botão direito 
do mouse sobre o ícone da pasta nomeada “Correios” e, logo 
após, clicou com o botão esquerdo sobre o ícone “Adicionar 
para “Correios.rar””. O resultado final dessa ação será 
 
(A) copiar os arquivos da pasta “Correios” para a pasta 

“Correios.rar”, sem compactá-los. 
(B) mover os arquivos da pasta “Correios” para a pasta 

“Correios.rar”. 
(C) compactar os arquivos da pasta “Correios” em um 

arquivo nomeado “Correios.rar”. 
(D) criar a pasta “Correios.rar” e mover os arquivos da 

pasta “Correios” para ela. 
(E) mover os arquivos da pasta “Correios.rar” para a 

pasta “Correios”. 
 

QUESTÃO 16 _______________________  
 

Os criminosos digitais estão cada vez mais criativos e 
constantemente lançam novas formas de ataque. As pragas 
digitais podem vir em diferentes formas, tipos e tamanhos. A 
melhor maneira de lidar com essas pragas é conhecer bem o 
inimigo. 

 

Disponível em: <https://seguranca.uol.com.br/>. Acesso em: 20 nov. 2107. 
 

Em relação aos vírus e a outras pragas virtuais, assinale a 
alternativa correta. 
 

(A) O sistema operacional imune aos vírus é o Linux. 
(B) Uma medida eficaz de segurança em relação aos 

e-mails é abrir o e-mail e, se houver dúvida a respeito 
da origem, não abrir o(s) anexo(s). 

(C) Os malwares propagam-se exclusivamente pela 
internet. 

(D) Todo computador infectado apresenta sintomas claros. 
(E) É possível ser infectado apenas ao visitar uma página 

da internet, sem baixar arquivos. 
 

Área livre 
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Legislação aplicada aos CORREIOS 
Questões de 17 a 20 

 

QUESTÃO 17 ______________________  
 
O Estatuto Social da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
(ECT) está disciplinado no Decreto no 8.016/2013. Com base 
nesse dispositivo legal, assinale a alternativa correta. 
 
(A) É competência da Diretoria-Executiva a fiscalização 

da execução orçamentária da ECT. 
(B) O administrador da ECT é pessoalmente responsável 

pelas obrigações que contrair em nome da empresa 
em ato regular de gestão. 

(C) O regime jurídico do pessoal da ECT é o estatutário. 
(D) O capital social da ECT é constituído integralmente 

pela União. 
(E) A ECT é vinculada ao Ministério da Integração Nacional.  

 

QUESTÃO 18 ______________________  
 
A Lei no 10.741/2003, dispõe quanto ao Estatuto do Idoso. Com 
base nesse dispositivo legal, assinale a alternativa correta.  
 
(A) Os maiores de 80 anos de idade sempre terão 

preferência especial sobre os demais idosos, nos 
casos de atendimento de saúde. 

(B) Nos processos judiciais em que figure como parte 
pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, é 
assegurada prioridade na tramitação. 

(C) É dever único e exclusivo do Estado a prevenção à 
ameaça ou à violação aos direitos do idoso. 

(D) O idoso tem direito ao exercício de atividade 
profissional, ressaltando-se que as empresas têm a 
discricionariedade para fixar limite máximo de idade 
para qualquer cargo.  

(E) É permitida a discriminação do idoso nos planos de 
saúde pela cobrança de valores diferenciados em 
razão da idade. 

 

QUESTÃO 19 ______________________  
 
O artigo 2o da Lei no 7.853/1989 afirma que ao Poder Público e seus 
órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno 
exercício de seus direitos básicos. Para isso, os órgãos da 
administração devem dispensar tratamento prioritário e adequado, 
tendente a viabilizar medidas na área de: educação, saúde, recursos 
humanos, edificações, formação profissional e do trabalho. Com 
base nesse dispositivo legal, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento 

tecnológico em todas as áreas do conhecimento 
relacionadas à pessoa portadora de deficiência traduz 
uma medida relacionada à área de recursos humanos. 

(B) A criação de uma rede de serviços especializados em 
reabilitação e habilitação traduz uma medida 
relacionada à área de edificações. 

(C) A promoção de ações eficazes que propiciem a 
inserção, nos setores públicos e privado, de pessoas 
portadoras de deficiência traduz uma medida 
relacionada à área de edificações. 

(D) O acesso de alunos portadores de deficiência aos 
benefícios conferidos aos demais educandos traduz uma 
medida relacionada a áreas de formação profissional. 

(E) O apoio governamental à formação profissional e a 
garantia de acesso aos serviços concernentes traduz 
uma medida relacionada à área de educação. 

 

QUESTÃO 20 _______________________  
 
O artigo 7o da Constituição da República Federativa do 
Brasil prevê que são direitos dos trabalhadores urbanos e 
rurais a (o) 
 
(A) distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual. 
(B) irredutibilidade do salário, salvo o disposto em 

convenção ou acordo coletivo. 
(C) seguro-desemprego, em caso de demissão voluntária. 
(D) repouso semanal remunerado, obrigatoriamente aos 

sábados e aos domingos. 
(E) remuneração do trabalho noturno equivalente à 

do diurno. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões de 21 a 50 

 

QUESTÃO 21 _______________________  
 
Com base nas previsões expostas na Norma 
Regulamentadora no 4 (NR-4), assinale a alternativa correta. 
 
(A) Ao profissional especializado em Segurança e em 

Medicina do Trabalho é permitido o exercício de 
outras atividades na empresa durante o horário de sua 
atuação nos Serviços Especializados em Engenharia 
de Segurança e em Medicina do Trabalho. 

(B) Os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança 
e em Medicina do Trabalho devem ser compostos 
exclusivamente por médico do trabalho, engenheiro de 
segurança do trabalho e enfermeiro do trabalho. 

(C) Apenas as empresas privadas manterão, 
obrigatoriamente, Serviços Especializados em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, 
com a finalidade de promover a saúde e proteger a 
integridade do trabalhador no local de trabalho. 

(D) O engenheiro de segurança do trabalho, o médico do 
trabalho e o enfermeiro do trabalho deverão dedicar, 
no mínimo, 4 horas (tempo parcial) ou 8 horas 
(tempo integral) por dia para as atividades dos 
Serviços Especializados em Engenharia de Segurança 
e em Medicina do Trabalho. 

(E) O dimensionamento dos Serviços Especializados em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho 
vincula-se à gradação do risco da atividade principal 
e ao número total de empregados do estabelecimento, 
observadas as exceções previstas na NR-4. 
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QUESTÃO 22 ______________________  
 
A Norma Regulamentadora no 17 (NR-17) objetiva estabelecer 
parâmetros que permitam a adaptação das condições de 
trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, 
de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e 
desempenho eficiente. Quanto aos equipamentos utilizados 
habitualmente no processamento eletrônico de dados com 
terminais de vídeo, é correto afirmar que 
 
(A) as condições de mobilidade devem ser suficientes 

para permitir o ajuste da tela do equipamento à 
iluminação do ambiente, protegendo-a contra 
reflexos, e proporcionar corretos ângulos de 
visibilidade ao trabalhador. 

(B) o teclado deve ser independente e fixo, considerando-
se que a possibilidade de ajustes de acordo com as 
tarefas pode ocasionar posicionamentos e maneiras de 
trabalho contrários à saúde e à segurança do trabalho. 

(C) a tela, o teclado e o suporte para documentos devem 
ser colocados a uma distância que favoreça um 
trabalho otimizado, sendo dispensada a aproximação 
de distância entre esses equipamentos. 

(D) os equipamentos devem ser posicionados em superfícies 
de trabalho sem a possibilidade de ajustes de altura. 

(E) deve haver a observância e o respeito ao projeto 
arquitetônico do ambiente do trabalho, vedando-se a 
realização de ajustes necessários à saúde e à 
segurança do trabalhador. 

 

QUESTÃO 23 ______________________  
 
A respeito das condições sanitárias dos locais de trabalho 
previstas na Norma Regulamentadora no 24 (NR-24), assinale 
a alternativa correta. 
 
(A) As instalações sanitárias serão separadas por sexo 

apenas quando a fiscalização do Ministério do 
Trabalho assim determinar. 

(B) Será exigido, no conjunto de instalações sanitárias, 
um lavatório para cada 50 trabalhadores nas 
atividades ou operações insalubres ou nos trabalhos 
com exposição a substâncias tóxicas, irritantes, 
infectantes, alergizantes, poeiras ou substâncias que 
provoquem sujidade. 

(C) Nos estabelecimentos em que trabalhem mais de 300 
operários, é obrigatória a existência de refeitório, não 
sendo permitido aos trabalhadores tomarem suas 
refeições em outro local do estabelecimento. 

(D) Dispensa-se aos gabinetes sanitários a 
obrigatoriedade de que sejam mantidos em estado de 
asseio e higiene. 

(E) A água potável, em condições higiênicas, pode ser 
fornecida por meio de copos coletivos e em pias e 
lavatórios. 

 

QUESTÃO 24 ______________________  
 
A respeito da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Não é aplicável quando se trata de doença 

ocupacional. 
 

(B) Deve ser emitida quando ocorre acidente de trajeto 
no deslocamento residência/trabalho/residência. 

(C) Deve ser registrada on-line; considera-se o registro 
manual na agência do INSS inválido para o devido 
valor documental. 

(D) Devem-se emitir duas vias apenas. Uma para o 
empregado e outra para empresa. 

(E) Devem-se emitir três vias apenas. Uma para o 
empregado, uma para a empresa e outra para o INSS. 

 

QUESTÃO 25 _______________________  
 
A respeito da OHSAS 18000, assinale a alternativa correta. 
 
(A) É uma certificação destinada apenas a empresas que 

expõem trabalhadores à insalubridade. 
(B) Assim como o PCMSO, a respectiva implantação 

fica sob responsabilidade somente dos médicos do 
trabalho. 

(C) O pouco uso da OSHAS 18000 deve-se ao fato de 
ela não ser compatível com a ISO 9000. 

(D) É uma das ferramentas que podem compor o Sistema 
de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional. 

(E) O uso limitado desse sistema no Brasil se deve ao 
fato de as NR (Normas Regulamentadoras) não se 
adaptarem à estrutura britânica, formatada pelo 
grupo BSI. 

 

QUESTÃO 26 _______________________  
 
Em relação ao Índice Taxa de Ocupação Real – Taxa de 
Ocupação Máxima (TOR-TOM) dentro do universo da 
Ergonomia, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Quando TOR é menor que TOM, existe a situação de 

desconforto para o trabalhador. 
(B) O ideal é que as duas dimensões tenham o mesmo 

índice para maior conforto. 
(C) Quando TOR é menor que TOM, existe a situação 

conforto, ou seja, boa adequação ao posto de 
trabalho. 

(D) A situação ideal é que TOR tenha dimensões muito 
maiores que TOM. 

(E) Esse índice não se aplica às atividades repetitivas. 
 

QUESTÃO 27 _______________________  
 
De acordo com a NBR ISO 11228-1 Ergonomia – 
Movimentação Manual, levantamento manual classifica-se 
como 
 
(A) movimentação de um objeto da posição inicial para 

cima, sem ajuda mecânica. 
(B) transporte de um objeto, no plano horizontal, 

mantido afastado do solo pela força humana. 
(C) movimentação de um objeto da posição inicial para 

baixo, sem ajuda mecânica. 
(D) qualquer atividade que exija o uso da força humana 

para levantar, abaixar, transportar ou restringir o 
movimento de um objeto. 

(E) transporte de um objeto, no plano horizontal, 
mantido afastado do solo pela força mecânica. 
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QUESTÃO 28 ______________________  
 
O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é um 
formulário que contém diversas informações a respeito do 
trabalhador. Assinale a alternativa correta quanto ao referido 
documento. 
 
(A) Aplica-se somente aos trabalhadores expostos a 

agentes nocivos químicos. 
(B) É a principal ferramenta para avaliação do 

trabalhador exposto aos problemas ergonômicos. 
(C) Aplica-se somente aos trabalhadores expostos a 

agentes nocivos físicos. 
(D) É uma ferramenta essencial para a concessão de 

aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de 
contribuição. 

(E) Aplica-se somente aos trabalhadores expostos a 
agentes nocivos biológicos. 

 

QUESTÃO 29 ______________________  
 
A respeito do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Ele é calculado com base no último ano de histórico 

de acidentalidade. 
(B) O FAP varia anualmente. 
(C) A empresa é bonificada com a redução de 30% da 

alíquota de tarifação coletiva, não havendo acidente 
de trabalho. 

(D) As empresas que pertencem à alíquota de 1% de 
tarifação coletiva não participam da metodologia do 
FAP. 

(E) O respectivo fator multiplicador vai de 0,5000 a 
5,0000. 

 

QUESTÃO 30 ______________________  
 
A Norma Regulamentadora no 07 – Programas de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) – ampara 
princípios e diretrizes para a elaboração de um programa que 
visa proteger o trabalhador da exposição a altos níveis de 
pressão sonora. Qual o nome desse programa? 
 
(A) Programa de Controle Total de Perdas (PCTP). 
(B) Programa de Pressão Máxima de Trabalho 

Admissível (PPMTA). 
(C) Programa de Prevenção de Exposição Ocupacional 

(PPEO). 
(D) Programa Nacional de Melhoria de Informações 

Estatísticas sobre Doenças e Acidentes do Trabalho 
(PRODAT). 

(E) Programa de Conservação Auditiva (PCA). 
 

QUESTÃO 31 ______________________  
 
O Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa 
Decorrentes de Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT), 
anteriormente era conhecido como 
 
(A) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. 
(B) Plano Básico Ambiental. 
(C) Seguro de Acidente do Trabalho. 
(D) Relatório de Auditoria do Trabalho. 
(E) Relatório de Auditoria Ambiental. 

 

QUESTÃO 32 _______________________  
 
À luz do Decreto no 6.042/2017, a correlação estatística entre 
a Classificação Internacional de Doenças e a Classificação 
Nacional de Atividade Econômica fundamenta o (a) 
 
(A) Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário 

(NTEP). 
(B) custo de saúde por empregado. 
(C) taxa de acidentes. 
(D) relação de acidentes registrados em conformidade. 
(E) taxa de desempenho produtivo. 
 

QUESTÃO 33 _______________________  
 
Nas empresas desobrigadas a constituir Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina 
do Trabalho (SESMT), cabe ao empregador selecionar o 
equipamento de proteção individual (EPI) adequado ao risco, 
mediante orientação do 
 
(A) técnico em segurança do trabalho. 
(B) técnico em enfermagem do trabalho. 
(C) profissional tecnicamente habilitado, ouvida a 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), 
ou, na falta desta, o designado e os trabalhadores 
usuários. 

(D) gerente de recursos humanos. 
(E) profissional habilitado, indicado pela 

Superintendência Regional do Trabalho. 
 

Área livre 
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QUESTÃO 34 ______________________  
 

Segundo o Quadro I da Norma Regulamentadora no 4  
(NR-4), as empresas com mais de 25 empregados e até 50 
empregados, enquadradas nos graus de risco 1 e 2, estarão 
 

(A) desobrigadas de indicar médico coordenador em 
decorrência de negociação coletiva. 

(B) desobrigadas de manter negociação coletiva com 
sindicatos. 

(C) obrigadas a constituir Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho (SESMT). 

(D) obrigadas a possuir médico coordenador em regime 
de três horas diárias. 

(E) desobrigadas de constituir SESMT. 
 

QUESTÃO 35 ______________________  
 

Compete ao médico coordenador do Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) das empresas 
 

(A) proceder em atendimento de clínica médica aos 
empregados. 

(B) atender somente os casos de emergência/urgência. 
(C) delegar as próprias atividades de atendimento aos 

técnicos em enfermagem do trabalho, desde que 
treinados por ele. 

(D) realizar os exames médicos ocupacionais. 
(E) excluir, entre outros, a obrigatoriedade da realização 

dos exames médicos ocupacionais. 
 

QUESTÃO 36 ______________________  
 

Com relação aos exames ocupacionais (admissionais, 
demissionais, periódicos, retorno ao trabalho e mudança de 
função), é correto afirmar que 
 

(A) não serão solicitados exames complementares, sendo 
suficiente apenas o exame clínico ocupacional. 

(B) o exame demissional deverá ser realizado até a data 
da homologação da demissão. 

(C) o exame de retorno ao trabalho deverá ser realizado, 
obrigatoriamente, até o 15o dia após da volta ao trabalho. 

(D) o exame de mudança de função poderá ser realizado 
após o empregado ter assumido a nova função. 

(E) o exame médico admissional poderá ser realizado até 
24 horas após a contratação do empregado. 

 

QUESTÃO 37 ______________________  
 

Empresas com mais de 10 empregados e até 20 empregados, 
enquadradas no grau de risco 3 e 4, segundo o Quadro I da 
Norma Regulamentadora no 4 (NR-4), poderão estar 
 
(A) obrigadas a ter um médico coordenador em regime 

de três horas por dia. 
(B) desobrigadas, por convenção coletiva, de realizar 

exames médicos periódicos. 
(C) obrigadas, em decorrência de negociação coletiva, a 

contratar médico examinador em regime de três 
horas por dia. 

(D) desobrigadas, em decorrência de negociação 
coletiva, de contratar médico ou técnico de 
enfermagem do trabalho. 

(E) desobrigadas, em decorrência de negociação 
coletiva, de indicar médico coordenador. 

QUESTÃO 38 _______________________  
 
Com que frequência as empresas devem realizar exames 
audiométricos? 
 
(A) No mínimo, no momento da admissão, no 12o mês 

subsequente, anualmente, a partir de então, e no 
momento da demissão. 

(B) No mínimo, no momento da admissão, no sexto mês 
subsequente, anualmente, a partir de então, e na 
demissão. 

(C) Apenas nos momentos da admissão e da demissão, 
sendo desnecessárias realizações anuais, em 
decorrência de negociação coletiva. 

(D) Apenas no momento do ato demissional, em 
decorrência de negociação coletiva. 

(E) No mínimo, nos exames periódicos, em decorrência 
de negociação coletiva. 

 

QUESTÃO 39 _______________________  
 
Considerando-se os riscos ambientais – agentes físicos, 
químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes –, é correto 
afirmar que 
 
(A) os ruídos advindos do local de trabalho, em uma 

jornada de oito horas diárias, poderão ser suportados, 
sem qualquer prejuízo ao trabalhador, desde que não 
ultrapassem a faixa de 99 dB (A). 

(B) os trabalhadores submetidos ao risco da radiação 
estarão mais propensos a problemas como a 
depressão e o stress. 

(C) os trabalhadores submetidos ao risco físico da 
vibração estarão mais propensos a problemas como 
insolação, intermação, câimbras etc. 

(D) a exposição ao frio sem a devida proteção poderá 
causar, entre outras doenças, o fenômeno de 
Raynaud, por diminuição do fluxo sanguíneo nas 
extremidades, resultando em cianose. 

(E) o acidente de percurso não é mais considerado 
acidente do trabalho. 
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QUESTÃO 40 ______________________  
 
O Ministério do Trabalho classifica os riscos ocupacionais 
conforme sua natureza (agentes físicos, químicos, biológicos, 
ergonômicos e de acidentes). Estes são identificados por  
cores, o que os divide em grupos de 1 a 5: grupo 1 = verde;  
grupo 2 = vermelho; grupo 3 = marrom; grupo 4 = amarelo; e  
grupo 5 = azul.  
 
Acerca do assunto exposto, é correto afirmar que a 
sinalização de cor 
 
(A) verde corresponde ao risco biológico. 
(B) amarela corresponde ao risco físico. 
(C) marrom corresponde ao risco de acidentes. 
(D) azul corresponde ao risco químico. 
(E) vermelha corresponde ao risco químico. 
 

QUESTÃO 41 ______________________  
 
Os operadores de equipamentos motorizados de transporte 
devem ser habilitados e só podem dirigir, se, durante o 
horário de trabalho, portarem um cartão de identificação, 
com nome e fotografia, em lugar visível. No que se refere a 
esse controle, é correto afirmar que esse cartão 
 
(A) deverá ter validade de um ano, salvo imprevisto, e, 

para revalidação, o empregado deverá passar por 
exame de saúde completo, pago pelo empregador. 

(B) deverá ter a validade da carteira de habilitação 
emitida pelo DETRAN, salvo imprevisto, e, para a 
revalidação, o empregado deverá passar por exame 
de saúde completo, pago pelo empregador. 

(C) deverá ter validade de cinco anos, salvo imprevisto, 
e, para revalidação, o empregado deverá passar por 
exame de saúde completo em clínica autorizada pelo 
DETRAN. 

(D) não terá prazo de validade, salvo imprevisto, e, em 
caso de perda ou extravio, segunda via deverá ser 
solicitada, sendo que, para isso, o empregado deverá 
se submeter a exame médico perante junta de saúde 
do DETRAN. 

(E) deverá ter prazo de validade de dois anos, salvo 
imprevisto, e, para revalidação, o empregado deverá 
passar por exame de saúde completo em clínica 
autorizada pelo DETRAN. 

 

QUESTÃO 42 ______________________  
 

São consideradas atividades insalubres ou operações 
insalubres as que 
 

(A) se desenvolvem acima dos limites de tolerância 
previstos na Norma Regulamentadora no 35 (NR-35). 

(B) se desenvolvem em ambientes de insalubridade 
comprovada por laudo de inspeção do local de 
trabalho, constante dos anexos da NR-35. 

(C) se desenvolvem em ambientes que implicam 
exposição a agentes nocivos à saúde, como locais 
ruidosos, de elevadas temperaturas, com agentes 
químicos e biológicos acima dos limites de 
tolerância, de elevado nível de umidade ou de 
elevados níveis de poeiras minerais. 

(D) expõem o trabalhador a materiais inflamáveis, 
explosivos e substâncias radioativas. 

(E) se desenvolvem em ambientes que implicam risco 
acentuado em virtude de exposição permanente do 
trabalhador a inflamáveis, explosivos e energia 
elétrica. 

 

QUESTÃO 43 _______________________  
 
Com relação a comprometimento auditivo, conforme Norma 
Regulamentadora no 15 (NR-15: anexos 1 e 2), é correto 
afirmar que 
 

(A) somente são considerados deficientes auditivos os 
pacientes com surdez bilateral e com perda a partir 
de 80 decibéis (dB). 

(B) se entende por ruído contínuo ou intermitente, para 
fins de aplicação de limites de tolerância, o ruído que 
não seja ruído de impacto. 

(C) o ruído de impacto é o classificado com duração 
superior a cinco segundos, em intervalos superiores a 
um segundo. 

(D) os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem 
ser medidos em dB com instrumento de nível de 
pressão sonora, operando no circuito de 
compensação C e no circuito de resposta rápida 
(fast), sendo que as leituras devem ser feitas 
próximas ao ouvido do trabalhador. 

(E) a máxima exposição diária permitida, apresentada na 
tabela de limite de tolerância para ruído contínuo ou 
intermitente, aplica-se apenas aos funcionários que 
utilizam protetores auriculares (EPI). 
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QUESTÃO 44 ______________________  
 

De acordo com a Norma Regulamentadora no 35 (NR-35), 
trabalhadores que atuam em altura acima de dois metros do 
solo (andaimes, escadas, balancim etc.) devem ser 
submetidos a treinamentos específicos. Assim, o empregador 
deve promover programa para capacitação dos trabalhadores 
para que possam desenvolver suas atividades em altura. 
Considera-se trabalhador capacitado para o trabalho em 
altura aquele que 
 
(A) se encontre devidamente aprovado em sua entrevista 

pela gerência de recursos humanos da empresa. 
(B) tenha sido submetido a treinamento por técnico 

habilitado pelo Estado e vinculado à 
superintendência regional do trabalho. 

(C) tenha sido submetido a exame clínico ocupacional e 
considerado apto, prescindindo, assim, do 
treinamento especificado pela NR-35. 

(D) já exerça suas atividades há mais de um ano na 
empresa, dispensando o mencionado treinamento. 

(E) tenha sido submetido e aprovado em treinamento 
(teórico e prático), com carga horária mínima de oito 
horas e com conteúdo programático mínimo definido 
pela NR-35. 

 

QUESTÃO 45 ______________________  
 
Sabe-se da importância do exame clínico para que se consiga 
chegar a um diagnóstico, não se olvidando as duas etapas que 
caracterizam esse ato médico: a anamnese e o exame físico. 
O médico perito deverá conhecer a Resolução no 2.056/2013 
(CFM), que regulamenta como deve ser feita uma anamnese. 
A respeito do exposto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) De acordo com o artigo 50 dessa Resolução, a 

realização da anamnese não é obrigatória em 
ambientes médicos, inclusive em atendimento 
ambulatorial e nos consultórios. 

(B) Nos atendimentos em ambulatórios ou consultórios 
de especialidades, o registro da anamnese não poderá 
restringir-se aos itens prescindíveis, no caso, à boa 
prática diagnóstica e conduta terapêutica. 

(C) O Código de Ética Médica, em seu artigo 87, declara 
que, no registro da anamnese, apenas a identificação 
do paciente já é o bastante para a configuração de 
uma boa anamnese. 

(D) O artigo 49 dessa Resolução afirma que a anamnese 
é instrumento exclusivo de avaliação propedêutica 
médica. 

(E) A anamnese, que consiste na entrevista feita pelo 
profissional da enfermagem previamente à consulta 
médica, não é tão importante quanto a etapa do 
exame clínico. 
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QUESTÃO 46 _______________________  
 
A análise de risco é um estudo de grande importância, 
necessária à segurança do trabalho de uma empresa. Com 
essa análise, a empresa identifica os riscos e pode adotar 
medidas de prevenção. Assim, o foco principal no trabalho 
da análise de riscos é a prevenção. Os riscos no ambiente 
laboral devem ser identificados, eliminados (quando 
possível) e minimizados. Quando não for possível eliminá-
los completamente, medidas e ações de prevenção devem ser 
adotadas. Com base no exposto, é correto afirmar que a 
análise de risco segue cinco passos necessários, que são 
 
(A) identificação dos riscos e perigos; levantamento das 

possíveis vítimas e suas consequências; avaliação 
dos riscos; registro e implementação de medidas; e 
controle das medidas adotadas. 

(B) identificação dos riscos e perigos; abertura do risk 
assessment; avaliação dos riscos; registro e 
implementação cautelares; e observação das medidas 
adotadas anualmente. 

(C) identificação dos riscos e perigos; abertura do risk 
assessment; avaliação das desvalorizações de riscos; 
registro e importância das cautelares; e observação 
das medidas adotadas anualmente. 

(D) identificação dos riscos e perigos; abertura do risk 
assessment; reavaliação dos valores de riscos; 
registro e importância das cautelares; e observação 
das medidas adotadas anualmente. 

(E) identificação dos riscos e perigos; abertura do risk 
assessment; reavaliação dos valores de riscos; 
registro e importância das cautelares; e observação 
sequencial das normas da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT). 
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QUESTÃO 47 ______________________  
 
A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora (PNST) foi instituída por meio da Portaria 
GM/MS no 1.823/2012, pela qual se definem os princípios, as 
diretrizes e as estratégias nas três esferas de gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS) – federal, estadual e 
municipal – para o desenvolvimento das ações de atenção 
integral à saúde do trabalhador, com ênfase na vigilância, 
visando à promoção e à proteção da saúde dos trabalhadores, 
e à redução da morbimortalidade decorrente dos modelos de 
desenvolvimento e dos processos produtivos, sendo este seu 
objetivo. Com relação a esse tema, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) A principal estratégia de implantação da PNST é 

voltada para a reestruturação das Redes Estaduais de 
Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (REAST). 

(B) Não cabe ao Ministério da Saúde coordenar a 
execução da política que dá conta dessas 
necessidades, deixando a cargo de cada município, 
conforme disposto no inciso V do artigo 16 da Lei no 
8.080/1990, que alinha a PNST às demais políticas 
existentes, e a implementa em todos os níveis de 
atenção do SUS. 

(C) O SUS realiza a PNST ao desarticular as ações 
estatais (estados e municípios) e definir ações 
individuais de assistência e de recuperação dos 
agravos, com ações coletivas, de promoção, de 
prevenção, de vigilância dos ambientes, dos 
processos e das atividades de trabalho, e de 
intervenção nos fatores determinantes da saúde dos 
trabalhadores; ações de planejamento e avaliação 
com as práticas de saúde; o conhecimento técnico e 
os saberes dos trabalhadores. 

(D) A execução das ações de saúde do trabalhador, 
segundo o artigo 200 da Constituição Federal, é 
competência do SUS, devendo este: “II - executar as 
ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem 
como as de saúde do trabalhador; e [...] VIII - 
colaborar na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho”. 

(E) A atuação da área de saúde do trabalhador ultrapassa 
os limites do SUS e não deve ser realizada em 
conjunto com outras áreas do poder público, razão 
pela qual essa área foi delegada à competência estatal 
e municipal: para a promoção da independência. 

 

QUESTÃO 48 ______________________  
 
O Instituto Nacional do Câncer (INCA) é o órgão do 
Ministério da Saúde responsável pelo Programa Nacional de 
Controle do Tabagismo (PNCT) e pela articulação da Rede 
de Tratamento do Tabagismo no Sistema Único de Saúde 
(SUS), em parceria com estados, municípios e o Distrito 
Federal. A Rede foi organizada seguindo a lógica de 
descentralização do SUS, para que houvesse o gerenciamento 
regional do Programa, tendo como premissa a 
intersetorialidade e a integralidade das ações. Cabe lembrar 
que, desde 1989, o INCA desenvolve ações voltadas para o 
tratamento do tabagismo. Quanto ao tabagismo, assinale a 
alternativa correta. 
 
 
 

(A) O uso de medicamentos não tem um papel bem 
definido no processo de cessação do tabagismo. 

(B) O cigarro não é considerado uma droga bastante 
danosa, pois, embora a nicotina atue no sistema 
nervoso central, ela não se assemelha a outras 
drogas, como a cocaína, a heroína e o álcool. 

(C) O fumante que para de fumar pode apresentar alguns 
sintomas desagradáveis, como: dor de cabeça, 
tonteira, irritabilidade, agressividade, alteração do 
sono, dificuldade de concentração, tosse e 
indisposição gástrica, entre outros. Esses sintomas 
caracterizam a síndrome de abstinência da nicotina, 
porém não se manifesta em todos os fumantes que 
param de fumar. 

(D) Após um tratamento clínico e psicoterápico do 
fumante, com duração de dois a três anos, o risco de 
recaída já é inexistente, pois o paciente vai, ao longo 
do tratamento, estabelecendo novas associações com 
o seu dia a dia, e desaparece por completo o ato de 
fumar. 

(E) O tratamento clínico utilizado não tem tido êxito, 
embora se busque a aprendizagem de um novo 
comportamento, com terapia de reposição de 
nicotina, pelo uso do adesivo transdérmico, da goma 
de mascar e da pastilha, além do cloridrato de 
bupropiona. 

 

QUESTÃO 49 _______________________  
 

Para que se cumpram as cotas de contratação de 
colaboradores com deficiência, a legislação especifica quem 
pode atestar deficiências e de que maneira estas serão 
comprovadas. Compete ao Ministério do Trabalho e 
Emprego estabelecer a sistemática de fiscalização, a 
avaliação e o controle das empresas, assim como instituir os 
procedimentos e os formulários necessários à contratação. 
Com base no exposto, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Uma das determinações é a necessidade do laudo 
médico, que somente pode ser emitido por médico do 
trabalho da empresa, e que ateste a deficiência de 
acordo com as definições do Decreto no 3.298/1999 
(artigos 3o e 4o) e com as alterações dadas pelo 
Decreto no 5.296/2004. 

(B) Uma das determinações é a necessidade do laudo 
médico, que pode ser emitido por médico do trabalho 
da empresa ou por outro médico e que ateste a 
deficiência de acordo com as definições do Decreto 
no 3.298/1999 (artigos 3o e 4o) e com as alterações 
dadas pelo Decreto no 5.296/2004. 

(C) O laudo deverá especificar o tipo de deficiência, com 
o código correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças (CID), e é dispensável 
autorização expressa do empregado para tornar 
pública a sua condição. 

(D) A audiometria deve comprovar a perda auditiva 
superior a 20 dB, nas frequências 500 Hz, 1.000 Hz, 
2.000 Hz e 3.000 Hz, em ambos os ouvidos. O 
médico deve considerar a média aritmética, para a 
perda em todas as frequências. 

(E) O laudo médico não poderá ser emitido por qualquer 
médico, mas pelo profissional empregado da 
empresa; porém é dispensada a avaliação de um 
especialista. 
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QUESTÃO 50 ______________________  
 
Com o aperfeiçoamento da Previdência Social e a concessão 
de benefícios amparados por lei, surgem novas oportunidades 
para os indivíduos inescrupulosos. Todavia, há de se 
considerar que este não é um fenômeno observado 
exatamente nos limites do direito do trabalho, mas antes, e 
com frequência, no campo do direito civil, em que se 
pleiteiam vultosas indenizações individuais, pós-acidentários. 
 

VANRELL, J.P.; BORBOREMA, M.L. Perícias Médicas Judiciais. 2a. ed. 
Araras: JH Mijuno, 2015, com adaptações. 

 
Considerando-se o exposto, é correto afirmar que 
 
(A) o examinado que alega uma perturbação francamente 

inexistente, aprendendo, nos mínimos detalhes, 
sintomas e sinais de complexos quadros ou 
síndromes, não realiza uma simulação. 

(B) o examinando que não exagera ou amplifica as 
perturbações que realmente apresenta, tornando o 
quadro mais “florido”, realiza metassimulação. 

(C) o examinado que alega uma perturbação francamente 
inexistente, criando detalhes complexos de quadros 
ou síndromes, realiza betassimulação. 

(D) a omissão não proposital de perturbações das quais 
se é portador, visando ludibriar os médicos, 
quando são realizados exames admissionais, 
periódicos ou demissionais com poucos cuidados, 
configura dissimulação. 

(E) o enriquecimento do quadro com perturbações 
extras, além das reais, acrescentando um maior 
número de sintomas, o que, frequentemente, dificulta 
o raciocínio clínico do médico, configura 
parassimulação. 

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




