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INSTRUÇÕES 
 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, 
confira a numeração de todas as páginas. 

3. A prova é composta de 40 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, 
sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas 
perguntas aos aplicadores de prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao 
seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado 
de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição 
das respostas para o cartão-resposta. 

9. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre os candidatos, tampouco o 
uso de livros e apontamentos e o porte e/ou o uso de aparelhos sonoros, fonográficos, de 
comunicação ou de registro, eletrônicos ou não, tais como agendas, relógios com calculadoras, 
relógios digitais, telefones celulares, tablets e microcomputadores portáteis ou similares, devendo 
ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no saco plástico. São vedados também o 
porte e/ou uso de armas, óculos ou de quaisquer acessórios de chapelaria, tais como boné, 
chapéu, gorro ou protetores auriculares. Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o 
candidato será excluído do concurso. 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 
autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 
O texto abaixo é referência para as questões 01 a 04. 
 

O que a vitória de Donald Trump pode ensinar à esquerda global 
 

Após as eleições municipais, velhos clichês voltaram à tona, como que o povo brasileiro não sabe votar porque é ignorante e 
manipulado. A coisa fica mais complexa quando vemos que essa fórmula, em tese, não se aplicaria para o eleitorado do país mais rico 
do mundo que votou em Donald Trump, nem para a classe trabalhadora britânica, que virou pró-Brexit. 

Tal como no início do século XX, a onda conservadora é uma reação global às diversas insurgências de massas por mudanças 
radicais que caracterizaram o século XXI. 

O quadro piora quando pensamos que as esquerdas e o campo progressista de um modo geral estão muito mais fragmentados 
hoje, em comparação com a onda fascista do século passado. 

O cenário do século XXI, portanto, não é uma cópia do século XX. Da China ao Brasil, passando pelas potências do norte global, 
o neoliberalismo atual se caracteriza justamente pelo esvaziamento da vontade política e democrática em meio ao pleno desmonte da 
classe trabalhadora. 

O capitalismo se transformou e atua agora de forma muito mais molecular e inteligente do que no passado. O resultado disso é 
que a subjetividade política é substituída pelo niilismo político e a aversão à política institucional. 

Essa revolução subjetiva, em curso no mundo todo, é o que precisamos entender, pois ela esvazia o senso de coletivo e aniquila 
a identidade de classe trabalhadora. […] 

 

(<http://www.cartacapital.com.br/internacional/o-que-a-vitoria-de-donald-trump-pode-ensinar-a-esquerda-global>. Acessado em 10/01/2017.) 

 

 
01 - No texto, o autor afirma que: 
 

a) o brasileiro não sabe votar, mas os americanos e os ingleses, sim. 
b) a esquerda e o campo progressista estão cada vez mais sólidos na política atual.  
c) após uma onda fascista sempre vem uma onda conservadora. 
►d) os resultados das três votações citadas estão relacionados às insurgências de massas por mudanças radicais, características 

do século XXI. 
e) o século XXI tem conseguido fortalecer a classe trabalhadora mais que no passado. 

 

 
02 - Com base no texto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) Os votos mais conservadores, em diversas partes do mundo, podem ser considerados uma reação global às diversas 
mudanças políticas, sociais e econômicas que caracterizam o século XXI. 

(   ) O cenário atual conservador é similar ao do início do século XX, com a esquerda e o campo progressista mitigando 
essa reação, como o fascismo no século passado. 

(   ) A fragmentação da esquerda e do campo progressista leva a essa reação conservadora, segundo o autor. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.  
 

a) F – F – V. 
►b) V – F – V. 
c) F – V – F. 
d) F – V – V. 
e) V – F – F. 

 

 
03 - No trecho “é uma reação global às diversas insurgências de massas por mudanças radicais”, o vocábulo insurgências 

poderia ser substituído por: 
 

►a) revoltas. 
b) surgimentos. 
c) aglomerações. 
d) reuniões. 
e) exigências. 

 

 
04 - Sobre o gênero textual, é correto afirmar que se trata de um texto: 
 

►a) argumentativo, o que se evidencia pela presença da opinião autoral e pelo uso da primeira pessoa do plural. 
b) dissertativo, por apresentar diversas opiniões sobre o assunto em um amplo panorama. 
c) informativo, caracterizado apenas por informações dadas pelo autor, sem nenhum posicionamento a respeito do tema. 
d) narrativo, marcado pela presença de um protagonista e de um narrador que conta a sua história. 
e) descritivo, marcado pela descrição das características dos efeitos da eleição de Trump. 
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05 - O texto a seguir, adaptado da Folha de S. Paulo, relata a mudança ocorrida na vinheta da Globeleza veiculada pela TV 
Globo. Numere os parágrafos de forma a organizá-los numa progressão textual coerente e lógica. 

 

(   ) Outra novidade da vinheta foi a inserção de outros personagens, homens e mulheres, que também dançam e tocam 
instrumentos. 

(   ) Após anos de polêmica em torno da objetificação da mulher e reforço de estereótipos de gênero e raça, a Globo 
resolveu vestir a Globeleza. Na vinheta do Carnaval de 2017, lançada nesta segunda-feira (9), Érika Moura aparece 
com vários “looks” típicos da festa nas diferentes regiões brasileiras. 

(   ) Com essas novidades, a mudança tem sido elogiada nas redes sociais. Grupos de ativistas dos direitos negros e 
feministas estão comemorando o avanço. 

(   ) Acompanhada de um mestre-sala, ela roda o vestidão de porta-bandeira, em outro momento dança axé a bordo de 
um top colorido e se arrisca até no frevo e no bumba-meu-boi. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta, de cima para baixo.  
 

a) 1 – 3 – 4 – 2. 
b) 3 – 1 – 2 – 4. 
c) 1 – 4 – 2 – 3. 
d) 2 – 3 – 1 – 4. 
►e) 3 – 1 – 4 – 2. 
 

06 - Considere as seguintes sentenças, retiradas do fragmento de texto da questão 05: 
 

Com essas novidades, a mudança tem sido elogiada nas redes sociais. 
Grupos de ativistas dos direitos negros e feministas estão comemorando o avanço. 

 

Se elas fossem reescritas numa sentença só, seriam unidas por: 
 

a) que 
b) mas 
►c) e 
d) conforme 
e) ainda que 

 
O texto a seguir é referência para as questões 07 a 10. 
 

Pavoroso, sim! Acidente, não! 

Vanessa Grazziotin 
 

Lamento profundamente escrever sobre meu querido Amazonas tratando de algo tão doloroso. 1 

Não do “acidente”, mas do massacre bárbaro, pavoroso, que sucedeu a festa de Réveillon e que já vitimou quase 70 detentos em 2 

Manaus (AM). Fato agravado com a chacina de outros 33 em Boa Vista (RR), ocorrida no dia de Reis. 3 

A chacina ocorreu por absoluto descaso do governo com o sistema prisional e é de sua inteira responsabilidade, a qual não pode 4 

ser terceirizada ou privatizada. 5 

Se há o controle das penitenciárias pelas facções criminosas é porque há promiscuidade do governo e certa licenciosidade do 6 

conjunto das autoridades, o que explica as “celas de luxo”, festas, entrada de armas, drogas e fugas. 7 

No Amazonas, há ineficiência da empresa privada que opera os presídios. Há sobrepreço do contrato (triplo da média nacional), 8 

que já consumiu, de 2010 a 2016, R$ 1,1 bilhão do dinheiro público, parte dos quais irrigaram campanhas do governador e seus aliados. 9 

Gravações no processo eleitoral de 2014 revelaram que o major da PM Carliomar Brandão, então subsecretário de Justiça e 10 

Direitos Humanos, celebrou um acordo com Zé Roberto (chefe da FDN). Houve compromisso com regalias para a facção em troca de 11 

100 mil votos à reeleição do governador José Melo (PROS). O processo tramita no TSE, até hoje sem julgamento. 12 

A solução é complexa e exige a superação de problemas objetivos e subjetivos. Exige diálogo e ações permanentes dos Poderes. 13 

Criar mecanismos de penas alternativas e fazer os detentos trabalharem para evitar a superlotação dos presídios e gerar recursos para 14 

fazer frente às despesas. 15 

Nesse caso, o congelamento dos gastos públicos por 20 anos certamente não ajudará na solução. É necessário combater a 16 

corrupção permanentemente. 17 

Subjetivamente é preciso superar a cultura da banalização do massacre contra pobres e da simplificação vulgar dessa selvageria, 18 

expressas nas desastrosas declarações do governador Melo e do presidente Temer (PMDB), bem como na escalada crescente de 19 

desumanização e intolerância da sociedade, cuja síntese é a apologia de que “bandido bom é bandido morto”. 20 

De fato, é difícil para as pessoas aceitarem que se gaste tanto dinheiro para manter um sistema prisional caótico quando há 21 

carência de recursos para tantas outras áreas. 22 

A constatação de que esse problema persiste por tantos anos sem uma solução à vista explica o apoio popular a propostas 23 

equivocadas, como a redução da maioridade penal e até a pena de morte. 24 

De fato, a situação é grave, explosiva e precisa ser enfrentada nas suas reais causas, e não com medidas paliativas.25 
 

(Folha de S. Paulo, 10 jan. 2017.) 
 

07 - Assinale a alternativa em que a paráfrase apresenta o mesmo teor do título do texto. 
 

a) Foi pavoroso porque não foi acidente. 
b) Foi pavoroso, já que não foi acidente. 
c) Foi pavoroso, à medida que não foi acidente. 
d) Foi pavoroso, portanto não foi acidente.  
►e) Foi pavoroso, contudo não foi acidente. 

  

http://www1.folha.uol.com.br/especial/2017/massacre-em-manaus/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/12/1840989-senado-aprova-pec-do-teto-que-limita-gastos-do-governo-nos-proximos-20-anos.shtml
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08 - Com base no texto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Por se tratar de um texto informativo, a autora apresenta claramente sua opinião de que as mortes ocorridas no início 
de 2017 nos presídios do AM e de RR foram massacres pavorosos e não simples acidentes. 

2. Para a autora, os problemas do sistema prisional brasileiro não são de hoje e só existem porque há conivência dos 
governantes, que têm seus próprios interesses como prioridade, especialmente no Amazonas. 

3. Como argumento principal para sua posição, a autora utiliza um processo, ainda em andamento, no TSE sobre troca 
de favores a facções por votos em Roraima. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
►b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
c) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
d) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
09 - Assinale a alternativa em que a relação entre a expressão destacada do texto e o elemento a que ela se refere está 

INCORRETA. 
 

a) “Fato agravado” (linha 03) = massacre bárbaro que sucedeu à festa de Réveillon. 
b) “de sua inteira responsabilidade” (linha 04) = governo. 
c) “subsecretário de Justiça e Direitos Humanos” (linhas 10-11) = Carliomar Brandão. 
►d) “dessa selvageria” (linha 18) = congelamento dos gastos públicos. 
e) “esse problema” (linha 23) = sistema prisional caótico. 

 
10 - Assinale a alternativa em que a paráfrase do segundo parágrafo foi redigida de acordo com as normas do português 

escrito. 
 

a) Após a festa de Réveillon, houveram quase 70 mortes em um massacre bárbaro, horrível, em Manaus, seguido, da chacina 
de outras 33 em RR nos dias seguintes. Não foi acidente, não. 

b) O massacre de quase 70 presos, em Manaus e 33, em RR, entre o Réveillon e o dia de Reis, não foram acidentes. 
►c) Em Manaus e em Boa Vista, houve diversas mortes de detentos – 70 no AM e 33 em RR – em massacres horríveis ocorridos 

entre o Réveillon e o dia de Reis, fato que não pode ser considerado um simples acidente. 
d) Quase 70 mortes em Manaus e mais 33 em Boa Vista, eis o fato agravado do massacre e não acidente ocorrido no início de 

2017. 
e) Não pode ser considerado mais que um simples acidente, as mortes de detentos em Manaus e Boa Vista. Foram massacres 

pavorosos que aconteceram entre Réveillon e o dia de Reis. 
 

 

LEGISLAÇÃO 
 
11 - Numere a coluna da direita, relacionando as modalidades de licitação com as respectivas características. 
 

1. É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de 
habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no edital para execução de seu objeto. 

2. É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens 
móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos 
ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista no art. 19, a quem 
oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. 

3. É a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela 
unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento 
convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente 
especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte 
e quatro) horas da apresentação das propostas. 

4. É a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que 
atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia 
anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação. 

5. É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de 
trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou 
remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado 
na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. 

(   ) Leilão. 
(   ) Concorrência. 
(   ) Tomada de preços. 
(   ) Concurso. 
(   ) Convite. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 2 – 1 – 3 – 5 – 4. 
b) 5 – 2 – 3 – 1 – 4. 
c) 5 – 4 – 2 – 1 – 3. 
►d) 2 – 1 – 4 – 5 – 3. 
e) 1 – 2 – 4 – 3 – 5. 
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12 - De acordo com a Lei 8.112/90, o exercício efetivo no cargo público dar-se-á: 
 

a) obrigatoriamente no ato de assinatura do termo de posse. 
b) no máximo até 5 (cinco) dias contados da data da posse. 
►c) no máximo até 15 (quinze) dias contados da data da posse. 
d) no máximo até 30 (trinta) dias contados da data da posse. 
e) no máximo até 45 (quarenta de cinco) dias contados da data da posse. 
 

13 - Sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública, assinale a alternativa correta. 
 

a) O processo administrativo será sempre iniciado mediante provocação do interessado. 
b) Não cabe recurso do indeferimento da alegação de suspeição. 
►c) O reconhecimento de firma é exigido apenas quando houver dúvida de autenticidade, podendo haver previsão legal diversa. 
d) São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos, salvo quando produzidas sob comprovada 

boa-fé. 
e) A Administração Pública pode motivadamente adotar providências acauteladoras em caso de risco iminente, garantido o 

direito de prévia manifestação do interessado. 
 
14 - Sobre as pessoas jurídicas no Código Civil brasileiro, assinale a alternativa correta. 
 

a) A qualidade de associado é intransmissível, não podendo o estatuto dispor o contrário. 
b) As associações são constituídas para fins não econômicos, havendo, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos. 
c) Havendo defeito no ato constitutivo de pessoa jurídica de direito privado, o direito de anular a constituição da pessoa jurídica 

decai em cinco anos, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro. 
d) Nas associações, os direitos são iguais, não podendo o estatuto dispor sobre categorias com vantagens especiais. 
►e) A existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. 

 
15 - Sobre os remédios constitucionais previstos pela Constituição, assinale a alternativa correta. 
 

►a) Quando o cidadão deseja retificar dados ou assegurar acesso a informações constantes de bancos de dados de entidades 
públicas ou governamentais, o instrumento correto é o habeas data. 

b) O habeas corpus é cabível para a tutela da liberdade de locomoção quando não for possível o uso de habeas data ou da 
revisão criminal. 

c) A ação popular pode ser ajuizada por qualquer cidadão, brasileiro ou estrangeiro, residente no país. 
d) O mandado de segurança pode ser impetrado para assegurar direito líquido e certo, facultando-se a impetração concomitante 

de habeas corpus e de habeas data. 
e) O mandado de segurança e o habeas corpus existem somente na forma individual. 

 
*16 - Sobre os direitos e garantias fundamentais e a incorporação de tratados internacionais relativos a direitos humanos, 

assinale a alternativa correta. 
 

a) O rol de direitos e garantias fundamentais previsto pela Constituição é taxativo. 
b) Os direitos e garantias fundamentais não podem ser ampliados pelos Estados, em suas Constituições estaduais. 
c) Os direitos e garantias fundamentais previstos pela Constituição podem ser objeto de emenda constitucional que implique sua 

redução ou cancelamento. 
d) Os direitos e garantias fundamentais previstos pela Constituição têm aplicação mediata, devendo ser regulamentados por lei 

ordinária. 
e) Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada Casa do Congresso Nacional, 

em dois turnos, serão equivalentes às emendas constitucionais. 
 

17 - Sobre o tema da responsabilidade civil, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre 
quem seja o seu autor, quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. 

►b) É subjetiva a responsabilidade do tutor ou curador por atos de seu pupilo ou curatelado que estiverem sob sua autoridade e 
em sua companhia. 

c) Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador 
do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz. 

d) A indenização é medida pela extensão do dano, mas se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, 
poderá o juiz reduzir a indenização. 

e) O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança. 
 
18 - Em relação aos crimes contra a Administração Pública, assinale a alternativa que indica somente crimes próprios quanto 

ao sujeito ativo. 
 

a) Peculato, corrupção passiva e tráfico de influência. 
b) Corrupção ativa, corrupção passiva e tráfico de influência. 
c) Corrupção ativa, advocacia administrativa e prevaricação. 
►d) Peculato, corrupção passiva e concussão. 
e) Corrupção passiva, prevaricação e tráfico de influência. 

 
* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas por área de conhecimento. 
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19 - Considere que o Sr. Fulano de Tal, servidor público, que se encontra em férias, pega “emprestado” o veículo de sua 
repartição para utilizar durante as férias com sua família. Qual é o crime contra a Administração Pública por ele, em tese, 
cometido? 

 

►a) Peculato. 
b) Prevaricação. 
c) Corrupção ativa. 
d) Condescendência criminosa. 
e) Tráfico de influência. 

 
20 - Sobre os crimes contra a Administração Pública e o conceito de funcionário público para fins penais, assinale a alternativa 

INCORRETA. 
 

a) Equipara-se a funcionário público para efeitos penais quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal. 
►b) Equipara-se a funcionário público para efeitos penais quem exerce cargo, emprego ou função em partido político. 
c) Crime funcional impróprio é aquele cuja tipificação é alterada conforme tenha ou não o autor a qualidade de funcionário 

público, mantendo-se a natureza ilícita da conduta. 
d) Há crime de advocacia administrativa quando o funcionário utiliza o cargo para patrocinar interesse privado perante a 

administração, inclusive quando o interesse defendido é legítimo. 
e) A pena é aumentada em um terço se o autor do crime contra a Administração Pública for ocupante de cargo em comissão. 

 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
21 - Auxiliar administrativa, cuja função é basicamente digitação de documentos, 37 anos, há 8 anos na função, iniciou quadro 

de parestesia em 2° e 3° quirodáctilos da mão esquerda, há cerca de dois meses. Canhoteira, evoluiu com edema e dor na 
região, agravada ao final do turno do trabalho. Percebeu agravamento também ao segurar uma caneta fina. Para atenuar 
a dor, referiu sacudir vigorosamente a mão afetada. Também fazia uso de anti-inflamatórios não esteroides nos momentos 
de maior crise. Ao exame físico, observou-se a presença de sinal de Phalen na região referida. Qual é o diagnóstico mais 
provável e a conduta mais adequada nesse caso? 

 

a) O uso de miorrelaxante é o mais indicado, pois o possível diagnóstico é de dor muscular. Nesse caso, não há a necessidade 
de afastamento do posto de trabalho. 

b) O possível diagnóstico é a síndrome de impacto. A confirmação deve ser feita através de uma ultrassonografia da região 
afetada. Em se confirmando a hipótese, deve-se iniciar tratamento com fisioterapia e restrições a diversas atividades, inclusive 
dentro das funções de trabalho. 

►c) A paciente deve ser afastada de seu posto de trabalho, pois o possível diagnóstico é síndrome do túnel do carpo, cujo 
tratamento exige o repouso da área afetada, além de possibilidade de tratamento clínico e fisioterápico, com retorno após 
melhora do quadro, com as devidas orientações. 

d) A paciente deve ter a região afetada imobilizada, uma vez que o possível diagnóstico é uma fratura por estresse ósseo. Nesse 
caso, é necessário o afastamento do posto de trabalho, com retorno após a devida consolidação da fratura. 

e) Trata-se, possivelmente, de um caso de fibromialgia, cujo tratamento recomendado é a prática de atividade física, exercitando 
especialmente a região dolorosa. Nesse caso, é indicado que a paciente mantenha-se em seu posto de trabalho, com 
orientações de pausas de 10 minutos para alongamentos a cada hora trabalhada. 

 
 
22 - De acordo com a portaria 204/16, são consideradas doenças, agravos ou eventos de notificação compulsória: 
 

a) hanseníase, conjuntivites virais e difterias. 
►b) febre de chikungunya em áreas sem transmissão, hepatites virais e violência doméstica. 
c) infecção pelo HIV, doença aguda pelo vírus zika e pneumonias fúngicas. 
d) febre tifoide, intoxicação por chumbo e gastroenterite aguda por salmonelose. 
e) acidente de trabalho com exposição a material biológico, LER/DORT e acidente por animal peçonhento. 

 

 
23 - A respeito das intoxicações ocupacionais, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna 

da esquerda. 
 

1. Linha de Burton. 
2. Linha de Aldrich Mee. 
3. Anemia aplástica. 
4. Mesotelioma maligno de pleura. 

(   ) Intoxicação por benzeno. 
(   ) Intoxicação por arsênico. 
(   ) Intoxicação por chumbo. 
(   ) Intoxicação por amianto. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 3 – 4 – 1 – 2. 
b) 2 – 3 – 4 – 1. 
c) 1 – 2 – 3 – 4. 
►d) 3 – 2 – 1 – 4. 
e) 1 – 3 – 4 – 2. 
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24 - Com relação às manobras de detecção de doenças osteomusculares, assinale a alternativa correta. 
 

►a) O Teste de Cozen é utilizado para auxiliar no diagnóstico de epicondilites laterais. 
b) O Teste de Tinel é utilizado para auxílio na detecção da síndrome do dedo em gatilho. 
c) O Teste de Neer é utilizado no auxílio do diagnóstico da síndrome de De Quervain. 
d) O Teste de Spurling é utilizado para auxiliar o diagnóstico de síndrome de impacto. 
e) O Teste de Mill é utilizado no auxílio da detecção de bursite subacromial. 

 
25 - Com relação às pneumoconioses ocupacionais, assinale a alternativa correta. 
 

►a) A asbestose é a pneumoconiose associada à poeira do amianto. 
b) A siderose é a pneumoconiose associada à poeira do carvão. 
c) A antracose é a pneumoconiose associada à poeira do berílio. 
d) A bissinose é a pneumoconiose associada à poeira do jato de areia. 
e) A silicose é a pneumoconiose associada à poeira do algodão. 

 
26 - Considere as seguintes substâncias químicas tóxicas: 
 

1. Brometo de metila. 
2. Chumbo e seus compostos tóxicos. 
3. Mercúrio e seus compostos tóxicos. 
4. Sulfeto de carbono. 
5. Tolueno. 

 

Com relação aos transtornos orgânicos de personalidade, podem ser qualificados como Schilling I: 
 

a) 1, 2 e 3 apenas. 
b) 1, 2, 4 e 5 apenas. 
c) 1, 3, 4 e 5 apenas. 
d) 2, 3, 4 e 5 apenas. 
►e) 1, 2, 3, 4 e 5. 

 
27 - Com base no Anexo XII da NR 15, assinale a alternativa que corresponde ao limite de tolerância para o asbesto crisotila 

no Brasil. 
 

a) 0,1 fibras/cm3. 
b) 0,2 fibras/cm3. 
c) 1,0 fibra/cm3. 
►d) 2,0 fibras/cm3. 
e) 4,0 fibras/cm3. 

 
28 - Com relação às doenças do aparelho circulatório, considere as seguintes opções: 
 

1. Angina pectoris. 
2. Hipertensão arterial. 
3. Síndrome de Raynauld. 
4. Prolapso de válvula mitral. 
5. Cor pulmonale SOE. 

 

De acordo com a Portaria/MS nº 1.399/99, são consideradas doenças relacionadas ao trabalho: 
 

a) 2, 3 e 4 apenas. 
►b) 1, 2, 3 e 5 apenas. 
c) 1, 2, 4 e 5 apenas. 
d) 1, 3, 4 e 5 apenas. 
e) 1, 2, 3, 4 e 5. 

 
29 - De acordo com a Orientação Normativa 6, de 18/03/2013, assinale a alternativa correta. 
 

a) O trabalhador que mantenha contato com fungos, ácaros, bactérias e outros microrganismos presentes em documentos, livros, 
processos e similares, carpetes, cortinas e similares, sistemas de condicionamento de ar ou em instalações sanitárias tem 
direito a grau médio de adicional de insalubridade. 

b) O laudo técnico de concessão de adicional de insalubridade deverá ser elaborado por servidor da esfera federal, estadual, 
distrital ou municipal ocupante do cargo público de médico com especialização em medicina do trabalho, ou de engenheiro 
ou de arquiteto com especialização em segurança do trabalho, ou ainda por técnico em segurança do trabalho, habilitado no 
Ministério do Trabalho. 

c) Atividades realizadas em local inadequado, em virtude de questões gerenciais ou por problemas organizacionais de outra 
ordem geram adicionais de insalubridade ou periculosidade até que essas irregularidades sejam corrigidas, momento em que 
tais adicionais devem ser cancelados. 

►d) Atividades habituais de exumação de corpos em cemitérios são caracterizadoras de grau médio de insalubridade. 
e) Trabalho habitual com resíduos urbanos, industriais e hospitalares são caracterizadoras de grau máximo de insalubridade. 
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30 - De acordo com o Anexo 1 da NR 15, a máxima exposição diária, em horas, permitida para trabalhos com ruídos de 90 dB 
é de: 

 

a) 8 horas. 
b) 7 horas. 
c) 5 horas. 
►d) 4 horas. 
e) 3 horas. 

 
31 - De acordo com a NR 32, do Ministério do Trabalho, ao trabalhador de serviço de saúde deverão ser fornecidas 

gratuitamente as seguintes vacinas, além das discriminadas no PCMSO: 
 

►a) tétano, difteria e hepatite B. 
b) gripe, coqueluche e tríplice viral. 
c) hepatite B, gripe e tuberculose. 
d) tétano, hepatite B e gripe. 
e) tétano, difteria e tuberculose. 

 
32 - Um paciente aparece com os seguintes marcadores de hepatite B: 
 

HBsAg + 
Anti HBs - 
Anti HBc Total + 
Anti HBc IgM - 
HBeAg -  
Anti HBe + 
HBV DNA - 

 

A interpretação correta desses exames é: 
 

a) Primeira fase de infecção aguda. 
b) Segunda fase de infecção aguda. 
►c) Infecção crônica na fase inativa. 
d) Infecção crônica com replicação ativa. 
e) Paciente em recuperação. 
 

33 - De acordo com a Lei Orgânica da Saúde (8.080/90), são considerados princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde: 
 

a) universalidade, equidade e nacionalização. 
b) centralização federal, participação da comunidade e integralidade. 
c) universalidade, centralização federal e vigilância. 
d) equidade, federalização e integralidade. 
►e) universalidade, equidade e descentralização municipal. 

 
34 - De acordo com a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 198, §1º, as esferas responsáveis pelo financiamento do 

SUS são: 
 

►a) Seguridade Social, União, Estados, Municípios e Distrito Federal. 
b) Empresas Privadas, União, Estados e Municípios. 
c) Fundos de Previdência Complementar, Empresas Privadas e Empresas Estatais. 
d) Universidades e Fundos de Previdência Social e Privados. 
e) Bancos Privados, Fundos de Investimento Nacional e Internacional e Seguridade Social. 

 
35 - De acordo com a Instrução Normativa INSS/PRES número 31/2008 e a caracterização do Nexo Técnico Epidemiológico 

Previdenciário (NTEP) entre o trabalho e o agravo, a caracterização do NTEP deve ser realizada pelo: 
 

a) médico do trabalho da empresa. 
►b) perito médico do INSS. 
c) setor de segurança do trabalho da empresa. 
d) médico assistente do trabalhador. 
e) setor de recursos humanos da empresa. 

 
36 - Servidora pública federal trabalha com manipulação de medicamentos e percebe um adicional ocupacional de grau médio 

de insalubridade. Apresenta atraso menstrual e, ao realizar os exames, descobre que está grávida. Considerando o artigo 
69 da Lei 8.112/90, em seu parágrafo único, essa servidora deve: 

 

a) retornar ao trabalho e realizar exames periódicos ocupacionais mensais, junto ao acompanhamento pré-natal. 
b) entrar em licença maternidade e retornar ao trabalho após o término da gestação. 
c) entrar em licença maternidade e retornar ao trabalho ao final do período de lactação. 
d) ter seu posto de trabalho modificado ou transferido, de modo a exercer suas atividades em local salubre e em serviço não 

penoso e não perigoso até o final da gestação. 
►e) ter seu posto de trabalho modificado ou transferido, de modo a exercer suas atividades em local salubre e em serviço não 

penoso e não perigoso até o final da lactação. 
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37 - De acordo com o Calendário de Vacinação Ocupacional da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBI), a vacina: 
 

a) para HPV é indicada para profissionais que trabalham com crianças. 
b) para hepatite C é indicada para profissionais da área da saúde. 
c) tríplice viral é indicada para manicures, pedicures e podólogos. 
►d) para hepatite A é indicada para profissionais que trabalham com alimentos e bebidas. 
e) para poliomielite ativada é indicada para atletas profissionais. 

 
38 - Com relação ao Decreto nº 5.296/04, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) Entende-se por deficiência auditiva a perda uni ou bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, 
aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz. 

(   ) Entende-se por deficiência visual a cegueira na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com 
a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor 
que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 

(   ) Entende-se por deficiência mental o funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos, e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como 
comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, uso dos recursos da comunidade, saúde e segurança, 
habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – V. 
►b) F – V – V. 
c) V – F – F. 
d) V – V – F. 
e) F – V – F. 

 
39 - Com base no Decreto nº 3.298/99, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da 

esquerda. 
 

1. Deficiência. 
2. Deficiência permanente. 
3. Incapacidade. 

(   ) Redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com 
necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais 
para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir 
informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de 
função ou atividade a ser exercida. 

(   )  Perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, 
fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de 
atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano. 

(   )  Aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo 
suficiente para inviabilizar a recuperação ou ter probabilidade de que se 
altere, apesar de novos tratamentos. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo: 
 

a) 1 – 2 – 3. 
b) 1 – 3 – 2. 
c) 2 – 1 – 3. 
d) 3 – 2 – 1. 
►e) 3 – 1 – 2. 

 
40 - De acordo com o Código de Ética Médica, em seu capítulo XI, é correto afirmar: 
 

a) É vedado ao médico perito assinar laudos periciais, auditoriais ou de verificação médico legal quando não tenha realizado o 
exame pessoalmente ou por meio de transmissão do exame online. 

b) O médico perito tem a autonomia para modificar um procedimento propedêutico ou terapêutico nas situações em que ele 
discordar da conduta do médico assistente. 

►c) É vedado ao médico ser perito ou auditor do próprio paciente, de pessoa de sua família ou de qualquer outra com a qual tenha 
relações capazes de influir em seu trabalho ou de empresa em que atue ou tenha atuado. 

d) O médico pode intervir ou fazer qualquer apreciação em presença do examinado, desde que essas observações constem em 
seu relatório final. 

e) É vedado ao médico ser remunerado quando executando funções periciais. 
 


