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INSTRUÇÕES GERAIS: 

 

1. Este caderno de provas contém um total de 50 (cinquenta) questões obje-

tivas, sendo 15 de Língua Portuguesa, 5 de Noções de Informática, 5 de 

Legislação e 25 de Conhecimentos Específicos. Confira-o. 

2. As provas terão duração de, no mínimo, 1 (uma) hora para todos os Car-

gos/Especialidades e, no máximo, de 4 (quatro) horas para os que farão 

somente as Provas Objetivas de Múltipla Escolha, e 5 (cinco) horas para 

os que farão também a Prova de Redação, incluído o tempo destinado à 

transcrição de suas respostas no gabarito oficial e do texto definitivo da 

Redação na folha própria da Redação. 

3. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha 

de respostas, usando caneta esferográfica azul ou preta. 

4. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro 

do candidato. 

5. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com a folha de 

respostas no gabarito oficial, devidamente preenchidos e assinados. 

6. Os candidatos só poderão se ausentar do recinto de realização das provas 

decorrida 1 (uma) hora do início de aplicação das mesmas, por motivo de 

segurança. 

7. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a 

mesma poderá ser destacada. 

8. As questões e os gabaritos oficiais das Provas Objetivas de Múltipla Es-

colha serão divulgados no endereço eletrônico www.fumarc.com.br, no 2º 

(segundo) dia útil subsequente à realização das provas. 

9. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa 
prova. 

 
 
  

http://www.fumarc.com.br/
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  Prezado(a) candidato(a): 
 
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo: 

 
  Nº de Inscrição Nome 

 
 
 

 
 
 

 
 
ASSINALE A RESPOSTA CORRETA. 

 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Seja feliz, tome remédios 

 

Frei Betto 21/10/2017 - 06h00 

 

A felicidade é um produto engarrafado que se adquire no supermercado 

da esquina? É o que sugere o neoliberalismo, criticado pelo clássico romance de 

Aldous Huxley, “Admirável Mundo Novo” (1932). A narrativa propõe construir uma 

sociedade saudável através da ingestão de medicamentos. 

Aos deprimidos se distribui um narcótico intitulado “soma”, de modo a su-

perarem seus sofrimentos e alcançar a felicidade pelo controle de suas emoções. 

Assim, a sociedade não estaria ameaçada por gente como o atirador de Las Ve-

gas. 

Huxley declarou mais tarde que a realidade havia confirmado muito de sua 

ficção. De fato, hoje a nossa subjetividade é controlada por medicamentos. São 

ingeridos comprimidos para dormir, acordar, ir ao banheiro, abrir o apetite, estimu-

lar o cérebro, fazer funcionar melhor as glândulas, reduzir o colesterol, emagrecer, 

adquirir vitalidade, obter energia etc. O que explica encontrar uma farmácia em 

cada esquina e, quase sempre, repleta de consumidores. 
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O neoliberalismo rechaça a nossa condição de seres pensantes e cida-

dãos. Seu paradigma se resume na sociedade consumista. A felicidade, adverte o 

sistema, consiste em comprar, comprar, comprar. Fora do mercado não há salva-

ção. E dentro dele feliz é quem sabe empreender com sucesso, manter-se pere-

nemente jovem, brilhar aos olhos alheios. A receita está prescrita nos livros de 

autoajuda que encabeçam a lista da biblioterapia. 

Se você não corresponde ao figurino neoliberal é porque sofre de algum 

transtorno. As doenças estão em moda. Respiramos a cultura da medicalização. 

Não nos perguntamos por que há tantas enfermidades e enfermos. Esta indagação 

não convém à indústria farmacêutica nem ao sistema cujo objetivo primordial é a 

apropriação privada da riqueza. 

Estão em moda a síndrome de pânico e o transtorno bipolar. Já em 1985, 

Freud havia diagnosticado a síndrome de pânico sob o nome de neurose de an-

gústia. O transtorno bipolar era conhecido como psicose maníaco-depressiva. Mui-

tas pessoas sofrem, de fato, dessas enfermidades, e precisam ser tratadas e me-

dicadas. Há profissionais que se sentem afetados por elas devido à cultura exces-

sivamente competitiva e à exigência de demonstrar altíssimos rendimentos no tra-

balho segundo os atléticos parâmetros do mercado. 

Em relação às crianças se constata o aumento do Transtorno por Déficit 

de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Ora, é preciso cuidado no diagnóstico. Hipe-

ratividade e impulsividade são características da infância, às vezes rebaixadas à 

categoria de transtorno neurobiológico, de desordem do cérebro. Submeta seu fi-

lho a um diagnóstico precoce. 

Quando um suposto diagnóstico científico arvora-se em quantificar nosso 

grau de tristeza e frustração, de hiperatividade e alegria, é sinal de que não somos 

nós os doentes, e sim a sociedade que, submissa ao paradigma do mercado, pre-

tende reduzir todos nós a meros objetos mecânicos, cujos funcionamentos podem 

ser decompostos em suas diferenças peças facilmente azeitadas por quilos de 

medicamentos. 

 

(Carlos Alberto Libânio Christo, ou Frei Betto, é um frade dominicano e escritor 

brasileiro. Disponível em  

http://hojeemdia.com.br/opini%C3%A3o/colunas/frei-betto-1.334186/seja-feliz-

tome-rem%C3%A9dios-1.568235. Acesso em 10/04/18). 
 

 

http://hojeemdia.com.br/opini%C3%A3o/colunas/frei-betto-1.334186/seja-feliz-tome-rem%C3%A9dios-1.568235
http://hojeemdia.com.br/opini%C3%A3o/colunas/frei-betto-1.334186/seja-feliz-tome-rem%C3%A9dios-1.568235
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QUESTÃO 01  

 

Argumentar é a capacidade humana de relacionar fatos, teses, estudos, opiniões, 

problemas e possíveis soluções, a fim de embasar determinado pensamento ou 

ideia. O objetivo de uma argumentação (oral ou escrita) é convencer, persuadir o 

destinatário pretendido, levando-o a seguir uma linha de raciocínio e a concordar 

com ela. 

 

No texto de Frei Betto, este lança mão de uma série de estratégias para conseguir 

a adesão do seu público-alvo. Atente para as afirmativas e assinale a INCOR-

RETA: 

 

(A) “A felicidade é um produto engarrafado que se adquire no supermercado da 

esquina?”   ➔ O uso de questionamentos, interpelando ao leitor, é uma estra-

tégia que busca trazer o leitor para a reflexão pretendida, ainda que não pre-

cise emitir uma resposta.  

(B) “Assim, a sociedade não estaria ameaçada por gente como o atirador de Las 

Vegas.” ➔ O autor lança mão de um fato hipotético, indicado pelo tempo verbal 

(futuro do pretérito), mas que reforça sua argumentação em relação à medica-

lização.  

(C) “É o que sugere o neoliberalismo, criticado pelo clássico romance de Aldous 

Huxley, “Admirável Mundo Novo” (1932).”  ➔ A intertextualidade vista nesse 

fragmento promove uma sensação de reconhecimento por parte do leitor (“o 

clássico romance”) e sua adesão ao argumento novo.   

(D) “Em relação às crianças se constata o aumento do Transtorno por Déficit de 

Atenção e Hiperatividade (TDAH).” ➔ Neste fragmento, há alusão a doença 

amplamente difundida, atualmente; trazer dados científicos (nome da sín-

drome e sigla) busca a concordância do leitor, o que se reforça pela escolha 

do verbo “constatar”.  
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QUESTÃO 02  

 

Atente para o título da crônica - “Seja feliz, tome remédios”. Considerando a ar-

gumentação de Frei Betto, a leitura do título evidencia a existência de um(a): 

 

(A) antítese. 

(B) hipérbole. 

(C) ironia. 

(D) pleonasmo. 

 

QUESTÃO 03  

 

Avalie os sentidos das palavras destacadas, considerando o contexto em que 

cada item foi utilizado na argumentação do autor. Se julgar necessário, volte ao 

texto.   

A seguir, assinale a opção que traz afirmativa INCORRETA: 

 

(A) “A receita está prescrita nos livros de autoajuda que encabeçam a lista da bi-

blioterapia.” ➔ Com esse item, Frei Betto alude a um tratamento centrado em 

livros.  

(B) “Aos deprimidos se distribui um narcótico intitulado “soma”, de modo a supe-

rarem seus sofrimentos...”  ➔  Com o substantivo escolhido, o autor se refere 

a qualquer coisa que provoque um efeito apaziguador ou entorpecedor. 

(C) “Hiperatividade e impulsividade são características da infância, às vezes re-

baixadas à categoria de transtorno neurobiológico, de desordem do cérebro. 

Submeta seu filho a um diagnóstico precoce.”  ➔  Com esse item, o autor 

refere-se ao processo alusivo ao conhecimento de algo, aos aspectos de uma 

situação, enfermidade ou problema. 

(D) “O neoliberalismo rechaça a nossa condição de seres pensantes e cidadãos. 

“  ➔  Segundo Frei Betto, trata-se de doutrina econômica que apregoa a re-

dução das leis do mercado e a ampliação da intervenção estatal. 
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QUESTÃO 04  

 

Assinale a afirmativa CORRETA sobre os itens destacados do excerto abaixo: 

 

Quando um suposto diagnóstico científico arvora-se em quantificar nosso grau de 

tristeza e frustração, de hiperatividade e alegria, é sinal de que não somos nós os 

doentes, e sim a sociedade que, submissa ao paradigma do mercado, pretende 

reduzir todos nós a meros objetos mecânicos, cujos funcionamentos podem ser 

decompostos em suas diferenças peças facilmente azeitadas por quilos de medi-

camentos. 

 

(A) A locução “de que”, formada por preposição + pronome relativo, pode ser subs-

tituída pela forma “do qual”, dado o antecedente masculino.  

(B) Neste fragmento, os conectivos “quando” indica proporcionalidade, enquanto 

que a conjunção “e” indica adição de ideias. 

(C) O pronome possessivo “suas” remete ao leitor do texto como possuidor de 

algumas diferenças. 

(D) O pronome relativo “que” retoma o substantivo “sociedade”, e pode ser subs-

tituído por “a qual”, explicitando a concordância em gênero e número.  

 

QUESTÃO 05  

 

Atente para o excerto e as afirmações sobre ele: 

 

 

“Esta indagação não convém à indústria farmacêutica nem ao sistema cujo objetivo 

primordial é a apropriação privada da riqueza.” 

 

Avalie as afirmativas sobre a oração sublinhada: 

 

I. A oração sublinhada é subordinada e tem função adjetiva.  

II. Ela exprime uma generalização em relação ao antecedente - “sistema”.  

III. O pronome que introduz a oração indica ideia de posse.  
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Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

(A) I e II, apenas.  

(B) I e III, apenas. 

(C) II e III, apenas.  

(D) I, II e III.  

 

Atente para o fragmento para responder às questões 6 e 7: 

 

Se você não corresponde ao figurino neoliberal é porque sofre de algum trans-

torno. As doenças estão em moda. Respiramos a cultura da medicalização. Não 

nos perguntamos por que há tantas enfermidades e enfermos. Esta indagação 

não convém à indústria farmacêutica nem ao sistema cujo objetivo primordial é a 

apropriação privada da riqueza. 

 

QUESTÃO 06  

 

Com relação aos pronomes presentes no excerto, é INCORRETO afirmar: 

 

(A) “Você” é um pronome pessoal de tratamento, que remete ao interlocutor (leitor 

da crônica), ou a um “você” genérico, indeterminado. 

(B) O emprego do pronome “esta”, demonstrativo, está adequado, pois retoma, 

anaforicamente, item do segmento anterior. 

(C) O oblíquo “nos”, de primeira pessoa do plural, engloba autor e leitores, numa 

estratégia argumentativa que visa à adesão, à identificação. 

(D) O pronome “tantas”, indefinido, antepõe-se ao objeto –  enfermidades e enfer-

mos –, porém concorda em gênero e número com o núcleo mais próximo. 
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QUESTÃO 07  

 

Sobre os itens lexicais destacados no fragmento, estão corretas as afirmativas, 

EXCETO: 

 

(A) A conjunção “nem” liga dois itens (indústria / sistema) indicando oposição entre 

eles.  

(B) A conjunção “porque” introduz uma relação de causalidade entre as partes do 

período de que faz a ligação. 

(C) O conectivo “se” poderia ser substituído por “caso” e indica condicionalidade. 

(D) O pronome “algum” transfere sua indefinitude ao substantivo que acompanha, 

“transtorno”. 

 

 

 

 

QUESTÃO 08  

 

Do ponto de vista do uso dos sinais de pontuação prescrito pela gramática norma-

tiva, que se respalda na estruturação sintática das sentenças, avalie as sentenças 

transcritas. Constata-se que apresentam desvios de pontuação, EXCETO:  

 

(A) “A felicidade, adverte o sistema, consiste em comprar, comprar, comprar.” 

(B) “Em relação às crianças se constata o aumento do Transtorno por Déficit de 

Atenção e Hiperatividade (TDAH).” 

(C) “Fora do mercado não há salvação. E dentro dele feliz é quem sabe 

empreender com sucesso, manter-se perenemente jovem, brilhar aos olhos 

alheios.” 

(D) “Huxley declarou mais tarde que a realidade havia confirmado muito de sua 

ficção.” 
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QUESTÃO 09  

 

Atente para o excerto abaixo: 

 

Huxley declarou mais tarde que a realidade havia confirmado muito de sua ficção. 

De fato, hoje a nossa subjetividade é controlada por medicamentos. São ingeridos 

comprimidos para dormir, acordar, ir ao banheiro, abrir o apetite, estimular o cé-

rebro, fazer funcionar melhor as glândulas, reduzir o colesterol, emagrecer, ad-

quirir vitalidade, obter energia etc. O que explica encontrar uma farmácia em cada 

esquina e, quase sempre, repleta de consumidores. 

 

Apresentam a mesma função sintática, no contexto em que ocorrem, EXCETO: 

 

(A) a realidade 

(B) as glândulas 

(C) comprimidos 

(D) energia 

 

QUESTÃO 10  

 

Atente para os excertos: 

 

I. “O neoliberalismo rechaça a nossa condição de seres pensantes e cida-

dãos.”  [Substituir “rechaçar”  por  “remeter”]. 

II. “Já em 1985, Freud havia diagnosticado a síndrome de pânico sob o nome 

de neurose de angústia.”  [Substituir  “diagnosticar”  por  “referir-se”]. 

III. “Submeta seu filho a um diagnóstico precoce.” 

[Substituir  “um  diagnóstico”  por  “uma avaliação”]. 

IV. “[...] não somos nós os doentes, e sim a sociedade que, submissa ao pa-

radigma do mercado...”  [Substitua “paradigma” por “injunção”]. 

 

Efetuando as alterações indicadas, haverá crase obrigatória apenas em: 

 

(A) I e IV.  

(B) I, II e III. 

(C) II e III.  

(D) II e IV. 
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Texto II 

A medicalização da vida 

 

Jackson César Buonocore 

 

Podemos compreender o conceito de medicalização, como processo que 

transforma de forma artificial as questões não médicas em problemas médicos. 

São problemas de diferentes ordens que são apresentados como doenças, trans-

tornos e distúrbios psiquiátricos que escondem as grandes questões econômicas, 

políticas, sociais, culturais e emocionais – que atingem a vida das pessoas. 

A sociedade brasileira vive esse processo de medicalização em todas as 

dimensões da vida, por uma busca desenfreada por explicações biológicas, fisio-

lógicas e comportamentais – que possam dar conta de diversos tipos de sofrimento 

psíquico, entre os mais frequentes estão a ansiedade, estresse, depressão, sín-

drome do pânico, transtorno bipolar e fobias. 

A medicalização da vida é uma prática comum, pois tornou-se corriqueiro 

ir a uma consulta e sair com uma receita em mãos. Nessa busca por um alívio 

imediato dos sintomas, cada vez mais pessoas colocam sua confiança em receitas 

rápidas, que possam diminuir o mal-estar sem compreender as origens desse so-

frimento. 

Assim difunde-se a ideia de que existe um “gene” que poderia explicar o 

alcoolismo, o sofrimento psíquico, a infelicidade, a falta de atenção, a tristeza, etc., 

que transformariam os pacientes em portadores de distúrbios de comportamento 

e de aprendizagem. Essas hipóteses duvidosas ainda são publicadas pela mídia 

como fatos comprovados, cumprindo a função social de abafar e ocultar violências 

físicas e psicológicas. 

Além da acentuada carga medicamentosa prescrita aos adultos, uma 

constatação ainda mais preocupante – que é o aumento da medicalização da in-

fância. Atualmente observa-se que crianças e adolescentes que apresentam ca-

racterísticas de personalidade que diferem dos catalogados como normais são fre-

quentemente enquadrados em categorias nosológicas. 

Diante desse contexto inquietante a respeitável psicanalista Elisabeth 

Roudinesco, alerta: “Que sempre haverá um medicamento a ser receitado, pois 

cada paciente é tratado como um ser anônimo, pertencente a uma totalidade or-

gânica. Imerso numa massa em que todos são criados à imagem de um clone, ele 
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vê ser-lhe receitado à mesma gama de medicamentos, seja qual for o seu sin-

toma”. 

Na mesma linha de raciocínio, o renomado jornalista americano Robert 

Whitaker, questiona os métodos de tratamento adotados pela psiquiatria para os 

casos de pacientes com doenças mentais. Whitaker escreveu dois livros anali-

sando a evolução de pacientes com esquizofrenia em países como Índia, Nigéria 

e Estados Unidos, e afirma que a psiquiatria está entrando em um período de crise 

e conclui: “A história que nos contaram desde os anos oitenta caiu por terra, de 

que a esquizofrenia e a depressão são causadas por desequilíbrios químicos no 

cérebro”. 

Não há dúvidas da importância da utilidade dessas substâncias químicas 

e do conforto e da qualidade vida que elas trazem aos pacientes, desde que os 

psicofármacos – sejam prescritos de forma criteriosa e responsável são aliados 

indispensáveis na luta contra o sofrimento psíquico. Portanto, é preciso contextu-

alizar o uso abusivo que se faz de antidepressivos, antipsicóticos e ansiolíticos. 

 

(Jackson César Buonocore Sociólogo e Psicanalista. Disponível em https://www.psicologi-
asdobrasil.com.br/medicalizacao-da-vida/. Acesso em 20/04/2018). 

 

 

QUESTÃO 11  

 

Atente para os elementos formadores dos vocábulos destacados e os significados 

apresentados. Assinale a afirmação INCORRETA: 

 

(A) No sintagma “categorias nosológicas”, o radical grego “nosos” significa “refe-

rente a personalidade”. 

(B) No item lexical esquizofrenia, há dois radicais gregos: “schizo” / esquizo 

(dividida) e “phrenos” / frenia (mente). 

(C) Em “essas hipóteses duvidosas”, temos um prefixo grego, “hipo”, que significa 

posição inferior. 

(D) Em “distúrbios psiquiátricos”, o radical grego “psiqué” significa mente, alma ou 

espírito. 

 

 

 

https://www.psicologiasdobrasil.com.br/medicalizacao-da-vida/
https://www.psicologiasdobrasil.com.br/medicalizacao-da-vida/
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QUESTÃO 12  

 

Diante desse contexto inquietante a respeitável psicanalista Elisabeth Roudinesco, 

alerta: “Que sempre haverá um medicamento a ser receitado, pois cada paciente 

é tratado como um ser anônimo, pertencente a uma totalidade orgânica. Imerso 

numa massa em que todos são criados à imagem de um clone, ele vê ser-lhe 

receitado à mesma gama de medicamentos, seja qual for o seu sintoma”. 

 

Sobre o excerto, afirma-se: 

 

1. O pronome pessoal “ele” retoma o sintagma “um clone”. 

2. Há um termo deslocado no início do período, que, segundo prescrições da 

gramática normativa, deveria ser marcado por vírgula. 

3. A citação, marcada pelas aspas, parece mal introduzida, visto que começa 

por um conectivo. 

4. A vírgula após o nome da psicanalista Elisabeth Roudinesco é 

inadequada, posto que se trata do sujeito gramatical. 

5. A crase empregada no sintagma “à mesma gama de medicamentos” é 

correta, regida pelo verbo “receitar”. 

 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

(A) 1, 2 e 4.  

(B) 1, 3, 4 e 5. 

(C) 2, 3 e 4. 

(D) 3, 4 e 5. 
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QUESTÃO 13  

 

Nos excertos abaixo, atente para a colocação pronominal, as alterações propostas 

e as afirmações feitas: 

  

 Excerto Alteração proposta Análise 

 

 

1  

“A medicalização da vida 

é uma prática comum, 

pois tornou-se corri-

queiro ir a uma consulta 

e sair com uma receita 

em mãos...”   

A medicalização da 

vida é uma prática co-

mum, pois se tornou 

corriqueiro ir a uma 

consulta e sair com 

uma receita em mãos 

A próclise é faculta-

tiva, visto que a conjun-

ção é coordenativa. As 

duas estruturas estão 

igualmente corretas.  

 

 

2 

“Assim difunde-se a 

ideia de que existe um 

“gene” que poderia expli-

car o alcoolismo.” 

Assim, difunde-se a 

ideia de que existe um 

“gene” que poderia ex-

plicar o alcoolismo. 

 Na sentença original, 

deveria haver pró-

clise. Com a pausa 

após o conectivo “As-

sim”, indicada por 

meio da vírgula, cor-

rige-se o problema de 

colocação pronomi-

nal.  

 

 

3 

“Atualmente observa-se 

que crianças e adoles-

centes que apresentam 

características de perso-

nalidade.” 

Atualmente se ob-

serva que crianças e 

adolescentes que apre-

sentam características 

de personalidade... 

A sentença original 

estava correta. A alte-

ração proposta gerou 

um erro de colocação 

pronominal. 

 

Analisando com atenção o quadro, verifica-se que há erro na análise apresentada 

em: 

 

(A) 1, apenas. 

(B) 2, apenas. 

(C) 3, apenas. 

(D) 1, 2 e 3. 
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QUESTÃO 14  

 

Atente para o excerto:  

 

 

"Na mesma linha de raciocínio, o renomado jornalista americano Robert Whitaker, 

questiona os métodos de tratamento adotados pela psiquiatria para os casos de 

pacientes com doenças mentais. Whitaker escreveu dois livros analisando a evo-

lução de pacientes com esquizofrenia em países como Índia, Nigéria e Estados 

Unidos, e afirma que a psiquiatria está entrando em um período de crise e conclui: 

“A história que nos contaram desde os anos oitenta caiu por terra, de que a esqui-

zofrenia e a depressão são causadas por desequilíbrios químicos no cérebro”. 

 

 

Assinale a afirmativa INCORRETA: 

 

(A) O uso do gerúndio em "analisando", segundo prescrições da gramática nor-

mativa, é inadequado: não há simultaneidade de ações. O autor deveria ter 

utilizado "em que (ou nos quais) analisa a evolução..."  

(B) É adequada a vírgula que segue o sintagma "o renomado jornalista americano 

Robert whitaker", por ser muito longo.  

(C) Ao utilizar a expressão "caiu por terra", em relação ao constituinte "A história 

que nos contaram", o autor lançou mão de uma metáfora.  

(D) Ao dizer que os métodos de tratamento são adotados "pela psiquiatria" –  e 

não “pelos psiquiatras” –, constitui-se uma figura de linguagem denominada 

metonímia. 
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QUESTÃO 15  

 

Atente para as informações a seguir: 

 

A ortoépia se refere à correta articulação dos grupos vocálicos e dos fonemas con-

sonantais, determinando as normas que guiam a pronúncia correta das palavras. 

Os erros de ortoépia são chamados de cacoépia. 

A prosódia se refere à correta acentuação dos vocábulos, nomeadamente quanto 

à posição da silaba tônica. É o estudo das propriedades acústicas associadas à 

fala que não são reconhecíveis no registro ortográfico. 

 

 

Em todas as opções, encontra(m)-se exemplo(s) de cacoépia e / ou desvios de 

prosódia, EXCETO em: 

 

(A) opinião, opção, projetil.  

(B) reinvidicar, sombrancelha, freiada.  

(C) rúbrica, récorde, catéter.  

(D) subistancial, beneficiente, reincindir.  
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PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 16  

 
São exemplos de bibliotecas padrão acessíveis no Windows Explorer do Microsoft 
Windows 7, versão português, para acessar arquivos e pastas, EXCETO: 
 

(A) O ícone  corresponde à biblioteca “Documentos”. 

(B) O ícone  corresponde à biblioteca “Downloads”. 

(C) O ícone  corresponde à biblioteca “Imagens”. 

(D) O ícone  corresponde à biblioteca “Vídeos”. 
 

QUESTÃO 17  

 
Analise as seguintes afirmativas sobre as opções disponíveis no grupo “Plano de 
Fundo da Página” da guia “DESIGN” do Microsoft Word, versão português do Of-
fice 2013: 
 

I – O ícone  corresponde à opção “Marca D’água”. 

II – O ícone  corresponde à opção “Cor da Página”. 

III – O ícone  corresponde à opção “Margens da Página”. 
 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
 
(A) I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas.  
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e III. 
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QUESTÃO 18  

 
O texto abaixo apresenta em destaque um parágrafo do Microsoft Word, versão 
português do Office 2013, que começa com a palavra “Exemplo” e termina com a 
palavra “teclado”, no qual foram utilizadas as seguintes opções de formatação de 
parágrafo “Recuo” e “Espaçamento”, para se definir a posição inicial do parágrafo 
e o espaçamento entre as linhas do texto: 

 

Parágrafo sem formatação, parágrafo sem formatação, parágrafo 
sem formatação, parágrafo sem formatação, parágrafo sem forma-
tação, parágrafo sem formatação. 

Exemplo de texto contendo um único parágrafo, que foi digi-

tado e formatado sem o uso das teclas TAB e nem ENTER do te-

clado. 

Parágrafo sem formatação, parágrafo sem formatação, parágrafo 
sem formatação, parágrafo sem formatação, parágrafo sem forma-
tação, parágrafo sem formatação. 
 
(A) “Especial – Deslocamento” e “Espaçamento entre linhas – Duplo”. 

(B) “Especial – Deslocamento” e “Espaçamento entre linhas – Simples”. 

(C) “Especial – Primeira linha” e “Espaçamento entre linhas – Duplo”. 

(D) “Especial – Primeira linha” e “Espaçamento entre linhas – Simples”. 
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QUESTÃO 19  

 
Considere o seguinte gráfico do Microsoft Excel, versão português do Office 2013: 

 

 
 
Todas as afirmativas a seguir estão corretas, EXCETO: 

 

(A) Caso a opção “Alternar entre Linha/Coluna” da janela “Selecionar Fonte de 

Dados” seja acionada, o tipo de gráfico será alterado para “Colunas Agru-

padas”. 

(B) O conjunto de valores correspondente à população de cada cidade em 2017 

representa uma “Série” do gráfico. 

(C) O gráfico apresentado é do tipo “Barras Agrupadas”. 

(D) O nome da cidade, sigla do estado e a respectiva posição representam “Ca-

tegorias” do gráfico. 

 

 
 
 
 
 
 



 20 

 

QUESTÃO 20  

 
Analise as seguintes afirmativas sobre as opções disponíveis na guia “MENSA-

GEM” quando uma mensagem enviada pelo Microsoft Outlook, versão português 

do Office 2013, estiver aberta na tela do computador: 

 

I – Para “Encaminhar” a mensagem a outros destinatários, basta acionar o ata-

lho de teclado “Ctrl + Shift + R”. 

II – Para encaminhar a mensagem como um anexo de uma nova mensagem, 

basta selecionar a opção “Mais” do grupo “Responder” e, em seguida, sele-

cionar a opção “Encaminhar como Anexo”. 

III – Para cancelar uma mensagem enviada, basta acionar a opção “Ações” do 

grupo “Mover” e, em seguida, selecionar a opção “Cancelar Mensagem En-

viada...”. 

 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

(A) I e II, apenas. 

(B) I e III, apenas.  

(C) I, II e III. 

(D) II e III, apenas. 

 
 
  



 21 

 

PROVA DE LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 21  

 
O empregado da COPASA/MG que tenha conhecimento de fato ilegal ou imoral 

 

(A) deve informar diretamente à Secretaria Estadual competente.  

(B) pode escolher se informa ou não a seus superiores ou à Comissão de Ética.  

(C) tem o dever de informar à imprensa.   

(D) tem o dever de informar a seus superiores ou à Comissão de Ética.  

 

 

QUESTÃO 22  

 

Ao identificar que o Código de Conduta Ética não possui previsão acerca de ques-

tão ética que chegue ao seu conhecimento, a Comissão de Ética 

 

(A) deve alterar o Código antes de decidir.  

(B) deve consultar o Ministério Público.  

(C) não poderá se eximir de avaliá-la.  

(D) não pode decidi-la segundo os princípios da Administração Pública.  

 

 

QUESTÃO 23  

 

O empregado que for convocado pela Comissão de Ética para prestar informações 

 

(A) deve atendê-la, se estiver no exercício de função de direção.  

(B) deve consultar sua respectiva Gerência sobre a obrigação de atendê-la.  

(C) pode se recusar a atender.  

(D) tem a obrigação irrecusável de atendê-la.  
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QUESTÃO 24  

 

A seguinte informação sobre o chamado conflito de interesse está INCORRETA 

em: 

 

(A) É gerado pelo confronto entre interesses da COPASA MG e de terceiros que 

possam comprometer o interesse da Companhia ou influenciar, de maneira 

imprópria, o desempenho de sua função. 

(B) Um dos requisitos para sua caracterização é a lesão ao patrimônio da CO-

PASA/MG. 

(C) Independe do recebimento de qualquer vantagem ou ganho por parte de cola-

borador, administrador, conselheiro ou terceiro. 

(D) Independe da existência de lesão ao patrimônio da COPASA MG. 

 
 

QUESTÃO 25  

 

É sinal de alerta que pode indicar alguma violação aos dispositivos da Legislação 

Anticorrupção e da Política Anticorrupção da COPASA/MG: 

 

(A) A deliberada desídia do agente na gestão ou na fiscalização de contratos.  

(B) A utilização dos dias de descanso remunerado para atividades de estudo não 

atinentes à função.  

(C) O excesso de zelo do agente no exercício das próprias funções.  

(D) O preenchimento de Declaração de Conflito de Interesses. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 26  

 
Na Portaria nº 2.728, de 11 de novembro de 2009, que dispõe sobre a rede nacio-

nal de atenção integral à saúde do trabalhador (RENAST), a implementação da 

RENAST dar-se-á do seguinte modo, EXCETO: 

 

(A) Estrutura a rede de Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CE-

REST) e inclui as ações de saúde do trabalhador na atenção básica, por meio 

da definição de protocolos, e estabelece linhas de cuidado e outros instrumen-

tos que favoreçam a integralidade. 

(B) Implementa ações de promoção e vigilância em saúde do trabalhador. 

(C) Não faz parte da estratégia do RENAST, a instituição e indicação de serviços 

de Saúde do Trabalhador de retaguarda, de média e alta complexidade, já 

instalados. 

(D) Prevê a caracterização de Municípios Sentinela em Saúde do Trabalhador. 

 

 

QUESTÃO 27  

 

Em relação à Resolução CFM nº 1.488/1998 (modificada pela Resolução CFM n. 

1.810/2006 e pela Resolução CFM nº 1.940/2010) que dispõe de normas especí-

ficas para médicos que atendam ao trabalhador, NÃO é correto afirmar:  

 

(A) Cabe aos médicos que prestam assistência médica ao trabalhador: assistir o 

trabalhador, elaborar seu prontuário médico e fazer todos os encaminhamen-

tos devidos; fornecer atestados e pareceres para o afastamento do trabalho 

sempre que necessário, fornecer laudos, pareceres e relatórios de exame mé-

dico. 

(B) Perito médico judicial é aquele designado pela autoridade judicial, assistindo-

a naquilo que a lei determina, e assistente técnico é o médico que assiste as 

partes em litígio. 
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(C) Para o estabelecimento do nexo causal entre os transtornos de saúde e as 

atividades do trabalhador, além do exame clínico (físico e mental) e os exames 

complementares, quando necessários, deve o médico considerar: a história 

clínica e ocupacional, o estudo do local e da organização do trabalho de tra-

balho, os dados epidemiológicos; a literatura atualizada; a ocorrência de qua-

dro clínico ou subclínica em trabalhador exposto a condições agressivas; a 

identificação de riscos físicos, químicos, biológicos, mecânicos, estressantes 

e outros; o depoimento e a experiência dos trabalhadores; os conhecimentos 

e as práticas de outras disciplinas e de seus profissionais, na área da saúde 

ou não. 

(D) Quando requerido pelo paciente, deve o médico pôr à sua disposição tudo o 

que se refira ao seu atendimento, em especial cópia dos exames, sendo que 

é vetado fornecer cópia de prontuário médico, a não ser que o mesmo tenha 

sido solicitado por autoridade judicial competente. 

 

QUESTÃO 28  

 

A Norma Regulamentadora 07 estabelece a obrigatoriedade de elaboração e im-

plementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam tra-

balhadores como empregados, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocu-

pacional - PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da saúde do con-

junto dos seus trabalhadores. Considere as afirmativas abaixo: 

 

I. O PCMSO deverá obedecer a um planejamento em que estejam pre-

vistas as ações de saúde a serem executadas durante o ano, devendo 

estas ser objeto de relatório anual.  

II. O relatório anual deverá discriminar, por setores da empresa, o número 

e a natureza dos exames médicos, incluindo avaliações clínicas e exa-

mes complementares, estatísticas de resultados considerados anor-

mais, assim como o planejamento para o próximo ano. 

III. As empresas desobrigadas de indicar médico coordenador não estão 

dispensadas de elaborar o relatório anual. 

IV. O relatório anual deverá ser apresentado e discutido na CIPA, quando 

existente na empresa, sendo que sua cópia não deve ser anexada ao 

livro de atas daquela comissão, e sim arquivadas no SESMT, de modo 

a proporcionar o imediato acesso por parte do agente da inspeção do 

trabalho. 
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Está CORRETO que se afirma em: 

 

(A) I e II, apenas. 

(B) I e III, apenas.  

(C) II e IV, apenas. 

(D) I, II, III e IV 

 

 

QUESTÃO 29  

 

As dermatoses ocupacionais constituem uma parcela ponderável das doenças 

ocupacionais. Analise as afirmativas a seguir: 

  

I. Miliária: retenção sudoral com obstrução das glândulas sudoríparas, 

podendo ocorrer em três níveis: superficial, rubra e profunda. Comum 

em trabalhadores expostos a altas temperaturas. 

II. Dermatite por exposição ao cimento: o PH elevado do cimento em 

contato com a pele pode levar a dermatose, principalmente do tipo 

irritativo, podendo evoluir para hiperceratose. Deve ser sempre consi-

derada a possibilidade de mudança de função, quando as medidas 

terapêuticas, de proteção individual e coletiva, não se mostram efica-

zes no controle da patologia.  

III. Intertrigo: erupção eritematosa, macerada, predomina em áreas de 

atrito, não se associa a sudorese intensa e/ou exposição ao calor. 

IV. Eritema Pérnio e Frosbite: estão relacionadas à exposição excessiva 

ao calor e umidade durante as atividades laborais.  

 

Está CORRETO o que se afirma em\; 

 

(A) I e II, apenas. 

(B) I e III, apenas.  

(C) II e IV, apenas. 

(D) I, II, III e IV 
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QUESTÃO 30  

 

De acordo com a NR- Norma Regulamentadora 15, Atividades e Operações Insa-

lubres, é CORRETO afirmar:  

 

(A) A eliminação ou neutralização da insalubridade não determinará a cessação 

do pagamento do adicional respectivo para o trabalhador, se o mesmo se man-

tiver na mesma empresa.  

(B) Entende-se por "Limite de Tolerância", para os fins desta Norma, a concentra-

ção ou intensidade máxima ou mínima, relacionada com a natureza e o tempo 

de exposição ao agente, que não causará danos à saúde do trabalhador, du-

rante a sua vida laboral. 

(C) No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas con-

siderado o de grau mais elevado, para efeito de acréscimo salarial, havendo a 

percepção cumulativa. 

(D) O exercício de trabalho em condições de insalubridade assegura adicional in-

cidente sobre o salário vigente do trabalhador, sendo o mesmo equivalente a: 

40% (quarenta por cento) para insalubridade de grau máximo; 20% (vinte por 

cento) para insalubridade de grau médio;10% (dez por cento) para insalubri-

dade de grau mínimo. 

 

QUESTÃO 31  

 

Na NR- Norma Regulamentadora 15, Atividades e Operações Insalubres, está es-

tabelecido que exposição ao calor deve ser avaliada através do "Índice de Bulbo 

Úmido Termômetro de Globo"-  IBUTG. 

Através do IBUTG definem-se, considerando também a determinação do tipo de 

atividade (leve, moderada ou pesada), os Limites de Tolerância para exposição ao 

calor, em regime de trabalho intermitente com períodos de descanso no próprio 

local de prestação de serviço e Limites de Tolerância para exposição ao calor, em 

regime de trabalho intermitente com período de descanso em outro local (local de 

descanso).  

 

Analise as afirmativas a seguir: 
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I. Os períodos de descanso estabelecidos serão considerados tempo de ser-

viço para todos os efeitos legais. 

II. As medições para cálculo do IBUTG devem ser efetuadas no local onde 

permanece o trabalhador, à altura da região do corpo mais atingida. 

III. No regime de trabalho intermitente, com períodos de descanso no próprio 

local de prestação de serviço, em atividades consideradas leves, permite-

se trabalho contínuo se IBTUG até 30,0 e, em atividades pesadas, IBTUG 

até 25,0.  

IV. Para os fins de Limites de Tolerância para exposição ao calor, em regime 

de trabalho intermitente, com período de descanso em outro local, não é 

considerada a taxa de metabolismo média ponderada para uma hora 

(Kcal/h) para cálculo dos limites de tolerância e considera-se como local 

de descanso ambiente termicamente mais ameno, com o trabalhador ex-

clusivamente em repouso. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

(A) I e II, apenas. 

(B) I, II e III, apenas.  

(C) III e IV, apenas. 

(D) I, II, III e IV. 

 

QUESTÃO 32  

 

Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR) é a perda provocada pela exposição por 

tempo prolongado ao ruído. Em relação a PAIR, NÃO é correto afirmar: 

 

(A) A sua progressão cessa com o fim da exposição ao ruído intenso. 

(B) Configura-se como uma perda auditiva do tipo neurossensorial, sempre bilate-

ral, com padrões obrigatoriamente idênticos, irreversível e progressiva com o 

tempo de exposição ao ruído. 

(C) O risco de PAIR aumenta muito quando a média da exposição está acima de 

85 dB por oito horas diárias. As exposições contínuas são piores do que as 

intermitentes, porém, curtas exposições a ruído intenso também podem de-

sencadear perdas auditivas. 

(D) Seu primeiro sinal é um rebaixamento no limiar audiométrico de 3, 4 ou 6 kHz.  
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QUESTÃO 33  

 

Em relação à Tenossinovite de De Quervain (tenossinovite do estiloide radial), 

NÃO é correto afirmar: 

 

(A) Resulta da constrição da bainha comum dos tendões do abdutor longo e do 

extensor curto do polegar.  

(B) Ocorrência mais frequente em mulheres em grupos populacionais acima de 40 

anos de idade e tem sido associada a exposições ocupacionais que exigem 

movimentos repetitivos de polegar, pinça de polegar associada à flexão, ex-

tensão, rotação ou desvio ulnar repetido do carpo, principalmente se associ-

ado com força, polegar mantido elevado e/ou abduzido durante atividades (po-

legar alienado) e uso prolongado de tesouras.  

(C) Geralmente é bilateral, com dor à palpação no processo estiloide e trajeto de 

tendões que aumenta com extensão e abdução do polegar em contra resis-

tência.  

(D) A Manobra de Finkelstein é um teste que, ao exame clínico, na maioria das 

vezes, provoca dor intensa na base do polegar, na altura do processo estiloide 

radial. 

 

 

QUESTÃO 34  

 

A síndrome nefrítica aguda é caracterizada por alterações inflamatórias difusas no 

glomérulo, que se manifestam, clinicamente, pelo início abrupto de hematúria e 

proteinúria leve e, frequentemente, hipertensão, edema e azotemia. A síndrome 

nefrítica aguda mais comum é a glomerulonefrite pós-estreptocócica.  

Em medicina ocupacional, a síndrome nefrítica aguda pode se correlacionar com 

intoxicação ocupacional aguda por qual dos agentes abaixo? 

 

(A) Chumbo ou seus compostos tóxicos. 

(B) Fósforo ou seus compostos tóxicos. 

(C) Hidrocarbonetos alifáticos halogenados.  

(D) Manganês e seus compostos tóxicos. 
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QUESTÃO 35  

 

Em relação a Síndrome do Túnel do Carpo: 

 

I. É a síndrome caracterizada pela compressão do nervo mediano em sua 

passagem pelo canal ou túnel do carpo. 

II. Está associada a tarefas que exigem alta força e/ou alta repetitividade, 

observando-se que a associação de repetitividade com frio aumenta o 

risco.  

III. As exposições ocupacionais consideradas mais envolvidas com o surgi-

mento do quadro incluem flexão e extensão de punho repetidas, principal-

mente se associadas com força, compressão mecânica da palma das 

mãos, uso de força na base das mãos e vibrações. 

IV. O quadro inicial caracteriza-se por queixas de sensação de formigamento 

(hipoestesia) na mão, dor e parestesia em área do nervo mediano (pole-

gar, indicador, médio e metade radial do anular), que podem aumentar na 

vigência de exigências do trabalho semelhantes às supracitadas, descon-

forto que pode se irradiar até os ombros.  

V. Os sintomas são predominantemente diurnos e melhorando à noite, com 

repouso.  

VI. Os testes de Phalen, Phalen invertido, Tinel são úteis na caracterização 

clínica dos sintomas. 

VII. Exclui a patologia em questão a diminuição da força de preensão e de 

pinça (polegar – indicador). 

 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 

 

(A) I, II e III. 

(B) I, V e VI. 

(C) III e V. 

(D) I, II, III, IV e VI. 
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QUESTÃO 36  

 

De acordo com a Instrução Normativa INSS/PRES nº 27, de 30 de abril de 

2008 - DOU de 02/05/2008 e a Instrução Normativa nº 20/INSS/PRES, de 

10/10/, analise as afirmativas referentes ao direito à concessão de 

aposentadoria especial: 

 

I. Aposentadoria especial quinze anos: trabalhos em mineração 

subterrânea, em frentes de produção, com exposição à associação de 

agentes físicos, químicos ou biológicos. 

II. Aposentadoria especial vinte anos: trabalhos com exposição ao agente 

químico asbestos (amianto); trabalhos em mineração subterrânea, 

afastados das frentes de produção, com exposição à associação de 

agentes físicos, químicos ou biológicos; trabalhos com exposição a 

riscos biológicos em laboratorios de genética. 

III.  O direito à aposentadoria especial não fica prejudicado na hipótese de 

exercício de atividade em mais de um vínculo, com tempo de trabalho 

concomitante (comum e especial), desde que constatada a nocividade 

do agente e a permanência em, pelo menos, um dos vínculos. 

IV. A redução de jornada de trabalho por acordo, convenção coletiva de 

trabalho ou sentença normativa descaracteriza a atividade exercida em 

condições especiais. 

V. São considerados períodos de trabalho sob condições especiais os pe-

ríodos de descanso determinados pela legislação trabalhista, inclusive 

férias, os de afastamento decorrentes de gozo de benefícios de auxílio-

doença ou aposentadoria por invalidez acidentária.  

VI. Não são considerados períodos de trabalho sob condições especiais os 

períodos de percepção de salário-maternidade, mesmo a segurada es-

tando, à data do afastamento, exercendo atividade considerada espe-

cial. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

(A) I, II, III, IV, V e VI. 

(B) I, II, V e VI, apenas. 

(C) I, III e V, apenas. 

(D) II e V, apenas.  
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QUESTÃO 37  

 

As hepatites aguda e subaguda são formas comumente reconhecidas como de 

etiologia ocupacional. Podem ocorrer por exposição maciça e única às hepatotoxi-

nas de forma acidental ou por exposição repetida por vários dias ou semanas. Em 

relação às hepatites aguda e subaguda, NÃO é correto afirmar:  

 

(A) A hepatite química aguda por solventes é parte do acometimento de múltiplos 

sistemas, com envolvimento importante dos sistemas nervoso central e uriná-

rio. O período de latência pode variar de 1 a 2 dias (tetracloroetileno) até vários 

meses (trinitrotolueno). 

(B) Na intoxicação por arsênio, pode ocorrer lesão hepatotóxica, com apareci-

mento de febre, exantema cutâneo, artralgias, eosinofilia. 

(C) O tetracloreto de carbono, utilizado como anti-helmíntico, dissolvente, extintor 

de incêndio e desengraxante, exerce sobre o fígado ação tóxica absoluta.  

(D) Uso de medicamentos como, por exemplo, sulfonamidas; penicilina clorotetra-

ciclina, isoniazida, fenobarbital, fenilhidantoína, clorpromazina, paracetamol 

podem se relacionar com desenvolvimento de hepatite e o efeito hepatotóxico 

estará sempre relacionado às doses administradas. 

 

QUESTÃO 38  

 

Em doenças relacionadas ao trabalho, de acordo com a classificação proposta por 

Schilling - Grupo I em que o trabalho constitui causa necessária, NÃO é correto 

afirmar:  

 

(A) Em homens ocupacionalmente expostos ao chumbo, a radiações ionizantes 

ou a fontes de calor excessivo de origem ocupacional, a infertilidade é sempre 

considerada como doença relacionada ao trabalho. 

(B) Em trabalhadores ocupacionalmente expostos a aminas aromáticas, a cistite 

aguda (não bacteriana), excluídas outras causas não ocupacionais, pode ser 

considerada como doença relacionada ao trabalho. 

(C) Em trabalhadores ocupacionalmente expostos a solventes halogenados ou ao 

mercúrio inorgânico, a insuficiência renal aguda, excluídas outras causas não 

ocupacionais, deve ser considerada como doença relacionada ao trabalho. 

(D) Em trabalhadores ocupacionalmente expostos ao chumbo inorgânico, a insu-

ficiência renal crônica, excluídas outras causas não ocupacionais, deve ser 

considerada como doença relacionada ao trabalho. 
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QUESTÃO 39  

 

Considere a identificação e avaliação das condições de risco ocupacionais. Em 

relação aos agentes físicos e respectivas situações de exposição, NÃO é correto 

afirmar:  

 

(A) Pressão atmosférica anormal: trabalhos em tubulões de ar comprimido. 

(B) Radiações ionizantes: serviços de saúde, utilização de raios-X industrial, solda 

elétrica. 

(C) Radiações não ionizantes: manuseio de radares.  

(D) Ruído e vibrações: utilização de martelos e marteletes pneumáticos. 

 

 

QUESTÃO 40  

 

A Leptospirose é uma zoonose ubiquitária causada por uma espiroqueta patogê-

nica do grupo Leptospiracea, cuja apresentação clínica é variável, com formas as-

sintomáticas ou leves até quadros graves, que se manifestam com icterícia, he-

morragias, anemia, insuficiência renal, comprometimento hepático e meningite. 

Em relação à leptospirose é CORRETO afirmar: 

 

(A) A leptospirose deve ser considerada como doença relacionada ao trabalho, do 

GRUPO I da Classificação de Schilling, posto que as circunstâncias ocupaci-

onais da exposição à leptospira são consideradas como mandatórias, no con-

junto de fatores associados com a etiologia desta doença infecciosa. 

(B) A leptospirose não é uma doença de notificação compulsória nacional, de 

acordo com a Portaria nº 104, de 25 de janeiro de 2011. 

(C) A leptospirose relacionada ao trabalho tem sido descrita em trabalhadores que 

exercem atividades em contato direto com águas contaminadas, como nos tra-

balhos efetuados dentro de minas, túneis, galerias e esgoto; em cursos d’água 

e drenagem; em contato com roedores e com animais domésticos; na prepa-

ração de alimentos de origem animal. 

(D) O período de incubação é sempre superior a um mês e a gravidade da infecção 

depende da dose infectante, mas não da variedade sorológica da leptospira. 
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QUESTÃO 41  

 

Em relação às doenças infecciosas e parasitárias relacionadas ao trabalho, de 

acordo com a Portaria/MS Nº 1.339/1999, não se enquadra na classificação desta 

normativa:  

 

(A) Dengue (dengue clássico) e Febre amarela. 

(B) Leishmaniose cutânea ou leishmaniose cutâneo-mucosa. 

(C) Pneumonias por vírus respiratório sincicial e adenovírus. 

(D) Tuberculose e Tétano. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 42  

 

Considerando os Parâmetros para Controle Biológico da Exposição Ocupacional 

a Agentes Químicos (Aprovados pela Portaria SSST nº 24, de 29 de dezembro de 

1994 e pela Norma regulamentadora nº 9, NÃO é correto afirmar: 

 

(A) Para a exposição a Chumbo inorgânico e Chumbo tetraetila, tem-se como in-

dicador biológico comum aos dois a dosagem de ácido delta amino levulínico 

(ALA). 

(B) Para a exposição aos Ésteres Organofosforados e Carbamatos, são utilizados 

como indicador biológico Colinesterase Eritrocitária e plasmática (sangue to-

tal). 

(C) Para exposição ao Tolueno, o indicador biológico indicado é a dosagem de 

ácido hipúrico na urina. 

(D) Para exposição ao Xileno, o indicador biológico indicado é a dosagem de ácido 

metil hipúrico na urina. 
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QUESTÃO 43  

 

Em relação ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, conside-

rando que o mesmo deve conter em sua estrutura aspectos definidos na NR - 

Norma Regulamentadora nº 9, NÃO é correto afirmar: 

 

(A) A forma de registro, manutenção e divulgação dos dados deve estar contem-

plada no PPRA. 

(B) Devem constar no PPRA a estratégia e a metodologia de ação. 

(C) No documento relativo ao PPRA, deve haver definição clara das prioridades e 

cronograma. 

(D) O planejamento é anual, com revisão obrigatoriamente semestral, evidenciada 

por registros rastreáveis, objetivando a avaliação do seu desenvolvimento e a 

realização dos ajustes necessários. 

 

 

 

QUESTÃO 44  

 

O Decreto nº 3.048/99 (aprova o Regulamento da Previdência Social, e dá outras 

providências) menciona agentes ou fatores de risco de natureza ocupacional rela-

cionados com a etiologia de doenças profissionais e de outras doenças relaciona-

das com o trabalho.  

Considerando o que consta nesse decreto, NÃO é correto afirmar:  

 

(A) Arsênio e seus compostos arsenicais podem se correlacionar a angiossar-

coma do fígado. 

(B) Asbesto ou Amianto podem se correlacionar a desenvolvimento de mesoteli-

oma da pleura, mesotelioma do peritônio e mesotelioma do pericárdio.  

(C) Benzeno e seus homólogos tóxicos nunca devem ser correlacionados com 

transtornos de personalidade e/ou episódios depressivos.  

(D) Benzeno e seus homólogos tóxicos podem se correlacionar a desenvolvimento 

de Leucemias, Síndromes Mielodisplásicas, Púrpura, Agranulocitose (Neutro-

penia tóxica). 
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QUESTÃO 45  

 

Considerando que o IBMP - Índice Biológico Máximo Permitido é o valor máximo 

do indicador biológico para o qual se supõe que a maioria das pessoas ocupacio-

nalmente expostas, não corre risco de danos à saúde, e que a ultrapassagem 

desse valor significa exposição excessiva, NÃO é correto afirmar: 

 

(A) Para as operações com CADMIO, como exemplo nas atividades ocupacionais 

que envolvem trabalho em execução de revestimentos metálicos (galvaniza-

ção): indicador biológico - dosagem urinaria de Cadmio / metodologia de Es-

pectrofotometria de Absorção Atômica o IBMP é de 50ug/g creatinina. 

(B) Para as operações com Etil-Benzeno, como exemplo nas atividades ocupaci-

onais em instalações petroquímicas: indicador biológico - dosagem urinária de 

Ácido Mandélico / método Cromatografia Líquida de Alto Desempenho o IBMP 

é de 1000 mg/g creatinina. 

(C) Para as operações com CROMO, como exemplo nas atividades ocupacionais 

na fabricação de cimento: indicador biológico - dosagem urinaria de Cromo / 

metodologia de Espectrofotometria de Absorção Atômica o IBMP é de 30ug /g 

creatinina   

(D) Para as operações com FLÚOR, como exemplo nas atividades ocupacionais 

na fabricação de ladrilhos, telhas, cerâmica, cimento, vidro, esmalte, fibra de 

vidro: indicador biológico - dosagem urinaria de Fluoreto / método Eletrodo Íon 

Seletivo o IBMP é de 3 mg/g creatinina no início da jornada e 10 mg/g creati-

nina no final da jornada. 

 

QUESTÃO 46  

 

Paciente de 30 anos, há 8 anos trabalha em abastecimento de caminhões, com 

uso de tiras largas nos ombros para o transporte de peso, e frequente exigência 

de elevação de objetos pesados acima da altura do ombro. Queixa de dor escapu-

lar, comprometimento de movimentos e força de abdução e rotação externa do 

braço. Deve ser considerada como hipótese diagnóstica:  

 

(A) Compressão do nervo supraescapular. 

(B) Lesão do nervo ulnar. 

(C) Síndrome do canal de Guyon. 

(D) Síndrome do pronador redondo. 
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QUESTÃO 47  

 

Os achados mais comuns nas polineuropatias metabólicas ou tóxicas decorrem do 

comprometimento axonal distal seguido de desmielinização segmentar. A perda 

da sensibilidade ao toque é manifestação comum da neuropatia periférica. As cau-

sas ocupacionais das neuropatias periféricas incluem, EXCETO: 

 

(A) Deficiência de tiamina na exposição a sílica livre. 

(B) Exposição a agentes neurotóxicos, como metais pesados, solventes orgâni-

cos, pesticidas, a radiação ionizante e o frio.  

(C) Movimentos repetitivos podem causar lesão nos nervos periféricos por com-

pressão externa ou interna. 

(D) Trabalho com vibração, como na utilização de martelos e marteletes pneu-

máticos. 

 

 

QUESTÃO 48  

 

De acordo com a NR 7 - Programa de Controle Médico De Saúde Ocupacional, 

NÃO é correto afirmar:  

 

(A) Para cada exame médico realizado, o médico emitirá o Atestado de Saúde 

Ocupacional - ASO, em 2 (duas) vias, sendo que a primeira via do ASO ficará 

arquivada no local de trabalho do trabalhador e a segunda via do ASO será 

obrigatoriamente entregue ao trabalhador, mediante recibo na primeira via.  

(B) Entende-se por mudança de função toda e qualquer alteração de atividade, 

incluindo sempre a mudança de setor e posto de trabalho, que implique a ex-

posição do trabalhador a risco diferente daquele a que estava exposto antes 

da mudança. 

(C) O exame médico de mudança de função será obrigatoriamente realizado antes 

da data da mudança. 

(D) O exame médico de retorno ao trabalho deverá ser realizado obrigatoriamente 

no primeiro dia da volta ao trabalho de trabalhador ausente por período igual 

ou superior a 30 (trinta) dias, por motivo de doença ou acidente, de natureza 

ocupacional ou não, ou parto. 
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QUESTÃO 49  

 

Considerando a NR 4 - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e 

em Medicina do Trabalho, NÃO é correto afirmar: 

 

(A) A empresa poderá constituir Serviço Especializado em Engenharia de Segu-

rança e em Medicina do Trabalho centralizado para atender a um conjunto de 

estabelecimentos pertencentes a ela, desde que a distância a ser percorrida 

entre aquele em que se situa o serviço e cada um dos demais não ultrapasse 

a 5.000 (cinco mil metros), dimensionando-o em função do total de emprega-

dos e do risco. 

(B) As empresas que possuam mais de 50% (cinquenta por cento) de seus em-

pregados em estabelecimentos ou setor com atividade cuja gradação de risco 

seja de grau superior ao da atividade principal deverão dimensionar os Servi-

ços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, 

em função do maior grau de risco. 

(C) O dimensionamento dos Serviços Especializados em Engenharia de Segu-

rança e em Medicina do Trabalho vincula-se à gradação do risco da atividade 

principal e ao número total de empregados do estabelecimento. 

(D) Para fins de dimensionamento, os canteiros de obras e as frentes de trabalho 

com menos de 1 (um) mil empregados e situados no mesmo estado, território 

ou Distrito Federal, não serão considerados como estabelecimentos, mas 

como integrantes da empresa de engenharia principal responsável, a quem 

caberá organizar os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e 

em Medicina do Trabalho e, nesse caso, os engenheiros de segurança do tra-

balho, os médicos do trabalho, os enfermeiros do trabalho, os técnicos de se-

gurança do trabalho e os auxiliares de enfermagem do trabalho poderão ficar 

centralizados. 
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QUESTÃO 50  

 

O PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui-se um documento histórico 

laboral do trabalhador. Sobre o tema, NÃO é correto afirmar: 

 

(A) A prestação de informações falsas no PPP constitui crime de falsidade ideoló-

gica, bem como crime de falsificação de documento público, 

(B) O PPP deve conter as seguintes informações básicas: dados administrativos 

da empresa e do trabalhador; registros ambientais; resultados de monitoração 

biológica; e responsáveis pelas informações. 

(C) O PPP deverá ser assinado pelo representante legal da empresa ou seu pre-

posto, que assumirá a responsabilidade sobre a fidedignidade das informa-

ções prestadas, a fiel transcrição dos registros administrativos e a veracidade 

das demonstrações ambientais e dos programas médicos de responsabilidade 

da empresa. 

(D) Sempre que julgar necessário, o INSS e os sindicatos poderão solicitar docu-

mentos para confirmar ou complementar as informações contidas no PPP. 
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