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INSTRUÇÕES: 
 

 Verifique se este caderno contém 50 questões sendo: 15 de Língua Portuguesa, 05 de Noções 
de Informática, 05 de Conhecimentos Gerais e 25 de Conhecimentos Específicos. 

 Verifique na Folha de Respostas se o seu nome e número do documento de identificação estão 
corretos. 

 Em cada questão, você deve assinalar somente uma das alternativas, conforme indicado 
abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Será anulada a questão que contiver emenda, rasura ou, ainda, a que apresentar mais de uma 
alternativa assinalada na Folha de Respostas. 

 Ao marcar a alternativa correta na Folha de Respostas, use caneta esferográfica de tinta preta, 
ponta grossa. 

 Ao final da prova, devolva ao fiscal de sala a Folha de Respostas assinada no local indicado. 
 Os 2 (dois) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos. 
 O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será publicado até 72 (setenta e duas) horas a contar do dia 

subseqüente  ao  da sua realização, afixado no quadro de avisos da Secretaria Municipal de 
Administração de São Luís e no quadro de avisos da Fundação Sousândrade, disponibilizado 
ainda nos endereços eletrônicos www.fsadu.org.br  e   www.sousandrade.org.br 

 As provas objetivas serão também disponibilizadas no prazo e nos endereços eletrônicos  
supracitados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

PROVA OBJETIVA 

TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO:  

MEDICINA – MÉDICO PERITO 

Fundação Sousândrade de Apoio 
ao Desenvolvimento da UFMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

NOME INSCRIÇÃO DATA / HORÁRIO

A duração total da prova é de 3 horas. Este tempo inclui a marcação da Folha de Respostas. 
Você só poderá levar o Caderno de Provas após transcorridas 2h 30 min do início das provas. 

Boa prova! 
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Língua Portuguesa 
 
Leia o TEXTO 1 e responda às questões de 01 a 07. 
 
TEXTO 1 
 

SEXO FORTE 
 

 Ao contrário do que comumente se pensa, a 
luta pela emancipação feminina não é uma 
característica da modernidade. Pesquisas recentes 
mostram que as mulheres, desde o período colonial, 
estiveram integradas ao processo de povoamento e de 
circulação de riquezas no país. Lideraram famílias e 
negócios e, mais ainda, quando estavam insatisfeitas 
com o casamento não se acanhavam em pedir o 
divórcio. Já no século XVII, muitas habitantes da 
colônia demonstravam grande coragem 
acompanhando maridos ou filhos que se 
embrenhavam no sertão, desbravando terras virgens e 
fundando vilarejos. Outras, tendo ficado viúvas e 
sozinhas, davam continuidade às atividades antes 
desenvolvidas pelos homens da casa. Muitas 
deixaram sua marca na história [...] 
 Processos datados dos séculos XVIII e XIX 
mostraram que as mulheres, enfrentando preconceitos 
e muitas vezes a truculência dos próprios maridos, 
sabiam muito bem como lutar para libertar-se de um 
casamento infeliz. Curiosamente, as ações de 
divórcios eram, na maioria, movidas por mulheres e 
aceitas pelo tribunal eclesiástico, especialmente nos 
casos de adultérios e maus-tratos. Cabe esclarecer 
que desde a Colônia até o final do Império, os pedidos 
de separação e de anulação de matrimônio eram 
julgados pelo tribunal eclesiástico, pois tratava-se de 
assunto da alçada da Igreja, que embora aceitasse 
legalmente os pedidos de divórcio, exigindo a 
separação de corpos e bens, não permitia que os 
cônjuges contraíssem novas núpcias. 
 

(Eni Mesquita Sâmara, Revista Nossa História, Ano 2, nº. 17) 

 
01  
Em relação ao conteúdo do TEXTO 1, é CORRETO 
afirmar que 

a) a emancipação feminina não é um fenômeno 
recente. 

b) os séculos XVIII e XIX marcam o início das ações 
emancipatórias da mulher. 

c) o divórcio foi a única demonstração de coragem na 
história da mulher. 

d) por ser movido pela mulher, o divórcio era da 
alçada da Igreja. 

e) a ação do divórcio, nos séculos XVIII e XIX, era 
prerrogativa apenas da mulher. 

 
 
 
 

02  
O texto “Sexo forte” é, predominantemente, 

a) poético pelo caráter denotativo da linguagem. 
b) literário pela ênfase conotativa. 
c) narrativo pela presença da mulher como 

personagem. 
d) descritivo pelas informações históricas que contém. 
e) dissertativo pelo caráter lógico e denotativo. 

 
03  
Em “... lutar para libertar-se de um casamento infeliz”, 
em relação à classe gramatical das palavras 
destacadas, marque a opção CORRETA.  

a) conjunção/preposição 
b) partícula expletiva/preposição 
c) preposição/preposição 
d) pronome/conjunção 
e) conjunção/partícula expletiva 

 
04  
Sobre os termos sublinhados em “Outras, tendo ficado 
viúvas e sozinhas, davam continuidade às atividades 
antes desenvolvidas pelos homens da casa. Muitas 
deixaram sua marca na história.” pode-se afirmar que 
são 

a) pronomes indefinidos e referem-se a terra virgens. 
b) advérbios e modificam o adjetivo viúvas. 
c) numerais e quantificam atividades. 
d) pronomes indefinidos e referem-se a mulheres. 
e) advérbios e modificam o termo sozinhas. 

 
05  
Em “... muitas habitantes da Colônia demonstravam 
muita coragem acompanhando maridos ou filhos que 
se embrenhavam no sertão, desbravando terras 
virgens e fundando vilarejos.” o sentido do verbo em 
destaque é 

a) destacavam. 
b) metiam. 
c) perdiam. 
d) fixavam. 
e) isolavam. 
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06  
Em “... embora aceitasse legalmente os pedidos de 
divórcio, exigindo a separação de corpos e bens, não 
permitia que os cônjuges contraíssem novas núpcias.” 
o termo sublinhado expressa uma idéia de 

a) causa. 
b) concessão. 
c) conclusão. 
d) comparação. 
e) proporção. 

 
07  
No texto “Sexo forte”, a intenção do autor é transmitir 
dados da realidade de maneira objetiva e direta, 
fazendo uso da denotação. Nesse sentido, predomina 
no texto a função _________________ da linguagem. 
Qual a alternativa que pode tornar VERDADEIRA a 
afirmativa acima? 

a) conativa. 
b) poética. 
c) referencial. 
d) fática. 
e) metalingüística. 

 
Com base no TEXTO 2, responda às questões de 08 a 
13. 
 
TEXTO 2 
 
 A Missão Espacial Phoenix  pousa em Marte 
às 20h30 do domingo 25. Será a primeira sonda a 
descer perto do pólo norte. É início da primavera e a 
temperatura varia entre 73 graus Celsius negativos e 
33 graus Celsius negativos, bem mais amena que os 
130 graus negativos do inverno. A Phoenix é dotada 
de um braço-robô de 2,4 metros para escavar o solo e 
coletar o gelo abaixo da superfície. Ao analisar 
amostras do solo e do gelo, a equipe de cem 
pesquisadores quer saber se Marte tem, ou já teve no 
passado, condições de suportar vida. “O objetivo é 
chegar até o gelo e estudá-lo para saber se o planeta 
é habitável”, diz o brasileiro Nilton de Oliveira Rennó, 
de 48 anos, professor da Universidade de Michigan. 
“Mas esse não é o maior sonho da missão. O que 
ninguém se atreve a dizer é que estamos atrás de 
vida. Seria fantástico se a gente encontrasse bactérias 
marcianas.” Rennó coordena a equipe de ciências 
atmosféricas, uma das quatro da Phoenix, projeto US$ 
420 milhões tocado pela Universidade do Arizona e 
pela NASA. 
 

(Peter Moon. Revista Época, 19 de maio de 2008) 
 

 
 

 
 

08  
Assinale a alternativa em que o verbo em destaque 
está no mesmo tempo verbal de teve em – “... ou já 
teve no passado, condições de suportar a vida.” 

a) Semeie também os seus sonhos. 
b) O pesquisador conseguira a escolha de seu 

projeto. 
c) Reflitamos sobre as conseqüências dessa missão. 
d) O engenheiro creu no objetivo escolhido. 
e) A cada instante Rennó construía seu sonho. 

 
09  
Assinale a alternativa que reescreve corretamente a 
oração destacada, de acordo com o sentido do 
contexto: “Ao analisar amostras do solo e do gelo, a 
equipe de cem pesquisadores quer saber se Marte 
tem...” 

a) Quando a equipe de cem pesquisadores analisar 
amostras do solo e do gelo... 

b) Por mais que analise amostras do solo e do gelo... 
c) Quanto mais analisar amostras do solo e do gelo... 
d) A fim de analisar amostras do solo e do gelo... 
e) Embora a equipe de cem pesquisadores analise 

amostras do solo e do gelo... 

 
10  
Identifique em qual das alternativas se reescreve, 
observando também a correção gramatical, a frase 
“Seria fantástico se a gente encontrasse bactérias 
marcianas.”, mantendo o sentido original. 

a) Seria fantástico caso encontrássemos bactérias 
marcianas. 

b) Poderá ser fantástico caso se encontre bactérias 
marcianas. 

c) Seria fantástico se por acaso a gente 
encontrássemos bactérias marcianas. 

d) Poderia ser fantástico se caso a gente 
encontrassem bactérias marcianas. 

e) Era fantástico conquanto se encontrasse bactérias 
marcianas. 
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11  
“É início da primavera e a temperatura varia entre...” 
 

Preservando o contexto, esse trecho poderia ser 
reescrito de outra forma, atentando-se para uma 
coesão adequada, sem que o sentido original fosse 
alterado, conforme a sugestão da alternativa: 

a) Apesar do início da primavera onde a temperatura 
varia entre... 

b) Por mais que seja o início da primavera porque a 
temperatura varia entre... 

c) A menos que seja o início da primavera e a 
temperatura varie entre... 

d) Tanto que é o início da primavera e a temperatura 
varie entre... 

e) Como é início da primavera, a temperatura varia 
entre... 

 
12  
Assinale a alternativa em que o conectivo em destaque 
estabelece entre as orações o mesmo sentido expresso 
pela conjunção em “Mas esse não é o maior sonho da 
missão”. 

a) Esta é a parte favorita da missão assim que 
existem 20% de chances de problemas. 

b) Pedia ajuda a vários institutos, contudo foi 
ignorado. 

c) Quando seu sonho for realizado, ele vibrará com 
entusiasmo. 

d) Qualquer ajuda terrestre nesse sentido será 
inviável, pois um sinal de rádio leva dez minutos 
até Marte. 

e) As temperaturas sobem tanto que o sonho da 
missão se eleva. 

 
13  
Assinale a alternativa em que a substituição sugerida 
para o termo grifado está CORRETA, preservando o 
contexto e considerando a língua padrão. 

a) “... às 20h 30 do domingo 25...” -> 20h 30min 
b) “... primeira sonda a descer...” -> ao 
c) “... varia entre 73 graus Celsius negativos e 33 

graus...” -> de 
d) “...e estudá-lo para saber...” -> estudar-lhe 
e) “... para escavar o solo e coletar o gelo...”  -> 

tratar... escolher... 

 
 
 
 
 

14  
Assinale a opção em que se encontra um exemplo que 
admite, de acordo com a gramática normativa, 
concordância verbal tanto no singular como no plural. 

a) Ofício, requerimento, carta, tudo já foi enviado. 
b) Qual de nós acredita nesse discurso? 
c) Os processos deste país são diversificados. 
d) Grande parte dos processos espera o parecer 

durante longo período. 
e) Pode haver pareceres curtos. 

 
Atente para a publicidade a seguir para responder à 
questão15. 
 
15  

 

 

(Revista Veja, 14 de maio, de 2008)
 

O texto publicitário acima, na sua construção apelativa, 
recorre a um princípio natural contextualizado por 
qualquer cidadão “O seu direito de IR e VIR”, que pode, 
de modo preciso e coerente, ser sintetizado por 

a) facilidade e subserviência. 
b) conforto e independência. 
c) liberdade e segurança. 
d) autonomia e prestígio. 
e) autoridade e limitação. 
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Noções de Informática 
 
16  
O Botão Iniciar é, provavelmente, o controle mais 
importante do Windows. Quando você ativa este botão, 
as opções do Menu Iniciar ficam disponíveis, e através 
delas você poderá executar qualquer aplicação em seu 
PC. 
 
Todas as alternativas abaixo apresentam opções do 
menu “Menu Iniciar” do Microsoft Windows XP, versão 
português, EXCETO 

a) Minhas músicas. 
b) Meus Documentos. 
c) Painel de Controle. 
d) Executar. 
e) Listar Programas. 

 
17  
A seguir são apresentadas cinco instruções que podem 
ser utilizadas em uma janela do Windows Explorer. 
 

1. Selecione uma pasta ou arquivo, acione as 
teclas de atalho (Ctrl + C), selecione um local 
desejado e acesse o menu Editar>Colar. 

2. Selecione uma pasta ou arquivo, acesse o 
Menu Editar>Mover, selecione o local de 
destino e acione as teclas de atalho (Ctrl + V). 

3. Selecione uma pasta ou arquivo, acesse o 
menu Editar>Recortar, selecione o local de 
destino e execute as teclas de atalho (Ctrl + Z).

4. Selecione uma pasta ou arquivo, acione as 
teclas de atalho (Ctrl + X), selecione o local de 
destino e acione as teclas de atalho (Ctrl + V). 

5. Selecione um arquivo, acione as teclas de 
atalho (Ctrl + C), selecione uma pasta e 
acesse o menu Editar>Copiar. 

 

Das instruções apresentadas, duas descrevem  
maneiras corretas de COPIAR uma pasta e MOVER 
um arquivo. Assinale a alternativa que apresenta essas 
duas instruções, respectivamente. 

a) 1 e 2 
b) 5 e 4 
c) 1 e 4 
d) 3 e 2 
e) 5 e 3 

 
 
 
 
 
 

18  
A figura a seguir ilustra uma planilha do Microsoft Excel 
XP.  

 
 

Se digitarmos na célula C5 a fórmula 
 

 =SOMASE(A1:A4;"1";B1:B4)+SOMA(C1:C4) 
seu valor será 

a) 20 
b) 18 
c) 14 
d) 21 
e) 23 

 
19  
Em relação ao uso do Microsoft Outlook Express 6.0, 
versão português, analise as afirmativas. 
 

I. Quando não há o desejo de enviar uma 
mensagem imediatamente, ela pode ficar gravada 
na pasta rascunho. 

II. O Outlook tem opção para gerenciar várias contas 
de e-mail. 

III. Para enviar uma cópia oculta de um determinado 
e-mail, deve-se preencher o endereço de e-mail 
no campo Cco. 

 
 

Está(ao) CORRETA(S) 

a) apenas I e III. 
b) apenas II e III. 
c) apenas III. 
d) apenas I. 
e) todas. 
 
20  
A Segurança é um quesito que a cada dia ganha  mais 
importância no mundo da computação. À medida que 
os sistemas ocupam lugares mais estratégicos na vida 
moderna, a proteção desses requer a aplicação de 
ferramentas de grande eficiência. 
O programa que cria uma barreira de proteção no  
sistema é o 

a) Proxy. 
b) Antivírus. 
c) Anti-Spyware. 
d) Firewall. 
e) Secure Sockets Layer (SSL). 
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Conhecimentos Gerais 
 
21  
O Mercosul – Mercado Comum do Sul, instituído em 26 
de março de 1991, com a assinatura do tratado de 
Assunção, repousa sobre dois grandes pilares 
institucionais: 

a) democratização política e  liberalização  econômico-
comercial. 

b) cooperação política e protecionismo econômico. 
c) protecionismo econômico e balança comercial 

favorável. 
d) balança comercial favorável e industrialização 

acelerada. 
e) Investimentos cruzados e exclusão dos não-

membros. 

 
22  
Os Ministérios Públicos Federal e Estadual e o IBAMA 
– Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais Renováveis ingressaram com ação contra o 
Estado do Maranhão e a empresa Diferencial Energia 
Empreendimentos e Participações Ltda. porque esta  
empresa pretende produzir e comercializar, utilizando 
carvão mineral, 350 megawatts a partir de 2011. Os 
impetrantes questionam a competência estadual para a 
concessão de licenciamento ambiental e ao mesmo 
tempo objetivam: 

a) abrir o mercado para outros investimentos, inclusive 
estrangeiros. 

b) garantir a produção de energia elétrica às firmas já 
instaladas. 

c) reservar o mercado local às pequenas e médias 
empresas maranhenses. 

d) criar uma empresa pública para suprir a crescente 
demanda futura. 

e) proteger o meio ambiente e os ecossistemas da ilha 
de São Luís de eventuais danos. 

 
23  
Em julgamento recente, a mais alta corte de justiça do 
Brasil declarou constitucional a lei que autorizou 
pesquisas com células-tronco embrionárias. Esse 
julgamento, cercado de grande interesse e muitas 
polêmicas, foi realizado no 

a) Superior Tribunal de Justiça – STJ 
b) Supremo Tribunal Federal – STF 
c) Tribunal Regional Federal – TRF 
d) Tribunal Superior Eleitoral – TSE 
e) Tribunal Superior do Trabalho – TST 

 
 
 

24  
A recente exoneração da ex-ministra do Meio 
Ambiente, Marina Silva, indica as dificuldades do 
conceito de desenvolvimento sustentável, que  significa  
conciliar: 

a) desenvolvimento social e grande empresa. 
b) uma política externa  independente e uma política 

econômica neoliberal. 
c) liberdade econômica e intervenção estatal. 
d) desenvolvimento econômico e proteção ambiental. 
e) crescimento de longo prazo e exportação de bens 

primários. 

 
25  
2008 é o ano do centenário da Academia Maranhense 
de Letras – AML. Eleito em fins do ano passado, a casa 
de Antônio Lobo, neste ano festivo, é presidida pelo 
imortal 

a) Francisco Marialva Mont´Alverne Frota. 
b) Benedito Bogea Buzar. 
c) Lino Antônio Raposo Moreira. 
d) Jomar Moraes. 
e) Nauro Machado. 

 
Conhecimentos Específicos 
 
26  
Segundo a Constituição Brasileira de 1988, são 
diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS): 

a) municipalização da assistência médica, participação 
da sociedade, coordenação de recursos. 

b) universalização, descentralização, integralidade das 
ações preventivas. 

c) direção municipal, regionalização dos serviços de 
saúde, equidade da assistência. 

d) descentralização, atendimento integral, participação 
da comunidade. 

e) centralização, participação da comunidade, 
universalização. 

 
27  
Conforme preconizado pelo SUS, as funções de 
controle e avaliação em saúde devem ser realizadas 

a) por todos os níveis do sistema de saúde. 
b) pelos conselhos comunitários. 
c) pelo governo de estado. 
d) pelo órgão específico do Ministério da Saúde. 
e) pela Presidência da República. 
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28  
Em estudo realizado com o objetivo de desenvolver um 
programa de prevenção para os riscos 
cardiovasculares em uma empresa, Bertolami e 
colaboradores, em 1993, avaliaram o perfil lipídico de 
1996 trabalhadores, por meio de exames clínico-
laboratoriais e questionários, encontrando alta 
prevalência de níveis acima do recomendado para o 
colesterol total em 36,6% e também para o LDL-
colesterol em 36,6%. Esse desenho de estudo 
epidemiológico é conhecido como 

a) caso-controle. 
b) ecológico. 
c) transversal. 
d) coorte. 
e) coorte retrospectiva. 

 
29  
De acordo com sua relação com o trabalho, as doenças 
são classicamente divididas em três grupos pela 
classificação de Schilling (1984), sobre a qual podemos 
afirmar: 

a) Os agravos classificados como Schilling I são 
aqueles que reconhecidamente não possuem 
relação com as atividades laborais do paciente. 

b) Os agravos classificados como Schilling II e III 
possuem nexo causal direto e imediato sendo 
tipificados pelas doenças profissionais. 

c) A intoxicação por chumbo e a silicose são exemplos 
típicos de doenças do grupo II de Schilling. 

d) A caracterização etiológica ou nexo causal será 
essencialmente de natureza epidemiológica nas 
doenças do grupo Schilling I. 

e) Como exemplos de doenças pertencentes à 
categoria Schilling III, podemos citar: doenças 
mentais, dermatite de contato alérgica e asma. 

 
30  
Analise as afirmativas abaixo: 
 

I. O trabalho com tintas pode levar à intoxicação por 
chumbo, podendo evoluir com quadro clínico 
inespecífico e com ausência de sintomas. 

II. A intoxicação por mercúrio pode desencadear 
distúrbios neuropsicológicos. 

III. A elaiconiose é uma dermatose relacionada ao 
uso de cromo e solventes em galvanoplastia. 

 

Marque a alternativa VERDADEIRA. 

a) As afirmativas I e III são corretas. 
b) As afirmativas I e II são corretas. 
c) Apenas a afirmativa I é correta. 
d) Apenas a afirmativa  II é correta. 
e) Apenas a afirmativa III é correta. 

 

31  
Analise as afirmativas abaixo e, em seguida, marque a 
opção VERDADEIRA. 
 

I. A Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR) é 
sempre neurossensorial, quase sempre bilateral e 
irreversível. 

II. Por atingir a cóclea, o trabalhador portador de 
PAIR pode desenvolver intolerância a sons mais 
intensos (recrutamento), zumbidos e a perda da 
capacidade de reconhecer palavras. 

III. Mesmo cessada a exposição ao nível elevado de 
pressão sonora ocorre a progressão da doença, 
porém de modo mais lento. 

a) As afirmativas I e III são corretas. 
b) As afirmativas I e II são corretas. 
c) Apenas afirmativa I é correta. 
d) Apenas a afirmativa II é correta. 
e)  Apenas a afirmativa III é correta. 

 
32  
A produção do couro e a fabricação do álcool 
isopropílico estão relacionadas ao desenvolvimento de: 

a) Angiossarcoma hepático. 
b) Leucemia mielógena aguda. 
c) Linfoma não-Hodgkin. 
d) Câncer nasal. 
e) Câncer de bexiga. 

 
Para responder à questão 33, considere o caso abaixo. 
 

Um trabalhador de 38 anos, motorista de ônibus há 
cerca de 12 anos, chega ao serviço médico para ser 
admitido numa empresa de transportes coletivos de 
grande porte. Foi realizada avaliação clínica e exames 
laboratoriais com os seguintes resultados: pressão 
arterial (170 x 120mmHg); audiometria (perda auditiva 
profunda bilateral neurossensorial a partir de 1000H2); 
teste ergométrico (sinais de insuficiência coronariana); 
colesterol total (380mg/dl); eletroencefalograma (sem 
alteração); glicemia em jejum (260mg/dl), hemograma 
(Hb=10g/dl); triglicérides (150mg/dl); ácido úrico         
(3,9mg/dl). 

 
33  
Ao avaliar os resultados do exame clínico e exames 
laboratoriais, o médico perito considerou o funcionário 
inapto para a função, definitivamente. Qual dos exames 
abaixo permitiu essa conclusão? 

a) Teste ergométrico. 
b) Colesterol total. 
c) Glicemia em jejum. 
d) Pressão arterial aferida no exame clínico. 
e) Audiometria. 
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34  
Pensando-se em promoção de saúde, uma vez 
admitido o funcionário com quadro de pressão arterial 
de 150/95 mmHg, glicemia de 140 mg/dl, obesidade e 
dispnéia aos grandes esforços, deve-se indicar, 
primeiramente 

a) reeducação da dieta e redução do peso. 
b) atividade física. 
c) uso de um diurético. 
d) uso de diurético e hipoglicemiante oral, 

conjuntamente. 
e) uso de atenolol. 
 
35  
Quanto à miotoxicidade das estatinas, é CORRETO 
afirmar que: 

a) recomenda-se, na ausência de manifestações 
clínicas, interromper o tratamento quando a CPK 
excede de três vezes o limite superior do normal. 

b) ocorre rabdomiólise em 5% dos usuários. 
c) a pravastatina oferece risco relativamente menor. 
d) recomenda-se, na ausência de manifestações 

clínicas, interromper o tratamento quando a CPK 
excede de duas vezes o limite superior do normal. 

e) o uso concomitante de macrolídeos reduz o risco. 
 
36  
Uma jovem de 16 anos procura o médico ginecologista 
e solicita prescrição de medicamento contraceptivo. 
Refere estar mantendo atividade sexual regular e não 
deseja engravidar. Após alguns dias dessa consulta, a 
mãe da menor procura pessoalmente o médico (pois 
ficou sabendo do atendimento) e deseja saber o motivo 
da consulta. O médico deve proceder do seguinte 
modo: 

a) não deve responder às perguntas, conforme o 
código de ética médica, nessas circunstâncias. 

b) deve responder às perguntas da mãe, pois se trata 
de menor de 18 anos. 

c) deve responder às perguntas da mãe apenas na 
presença da jovem, pois se trata de menor de 18 
anos. 

d) não deve responder às perguntas, pois somente o 
poder judiciário, o juiz, ordena a quebra do sigilo 
profissional. 

e) deve responder que o motivo da consulta foi 
apenas de orientação da atividade sexual da 
menor. 

 
37  
No caso da hepatite B, a presença de HBV e HBsAg 
indica: 

a) doença ativa com replicação viral. 
b) necessidade de tratamento com imunossupressor. 
c) interface entre doença aguda e crônica. 
d) cura e imunidade contra a doença. 
e) cronificação da doença. 

38  
Basicamente o laudo médico-pericial deve ser 
constituído de partes ou fases com suas respectivas 
características. 
Assinale a alternativa que apresenta uma das fases 
com suas particularidades, de modo CORRETO. 

a) Histórico – é a narrativa de todos os fatos 
importantes para elucidar o laudo, podendo o perito 
omitir dados que julgue ser irrelevantes ao mesmo. 

b) Descrição - é a parte mais importante do laudo, 
podendo o perito fazê-la de maneira pouco 
minuciosa ou sucinta. 

c) Preâmbulo – nesta etapa o perito escreverá seu 
nome, o título do qual é portador, o nome da 
autoridade que o nomeou; o fato/motivo da perícia, 
não devendo por questões éticas e legais, 
identificar as partes envolvidas. 

d) Discussão - neste tópico o perito apresentará a 
fundamentação científica dos riscos à saúde ou à 
integridade física do trabalhador, acentuando a 
cadeia de causas e efeitos existentes no processo 
de trabalho. 

e) Conclusão – é a parte mais importante do laudo, 
devendo sempre oferecer o embasamento legal às 
conclusões técnicas da existência do risco, 
abstendo-se de definir o grau do agravo em casos 
de laudos de insalubridade. 

 
39  
Segundo a CLT, como se aplica o adicional de 
periculosidade conforme o risco ao qual o trabalhador 
está exposto? 

a) 40% sobre o salário mínimo, sendo a 
periculosidade sempre classificada em grau 
máximo. 

b) 10%, 20% ou 40% sobre o salário mínimo, 
conforme o risco de exposição do empregado. 

c) 30% sobre o salário do empregado, excluídos 
benefícios e gratificações, sem classificação de 
risco, bastando a simples exposição do empregado 
de forma permanente e habitual. 

d) 30% sobre o salário mínimo sem classificação de 
risco, bastando a simples exposição do empregado 
de forma permanente e habitual. 

e) 40% sobre o salário do empregado, excluídos 
benefícios e gratificações. 
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40  
De acordo com a norma regulamentadora NR-15, 
Anexo n° 13, indique a atividade e/ou operação 
envolvendo agentes químicos, a qual, em decorrência 
de inspeção realizada no local de trabalho, é 
classificada como de grau de insalubridade máxima: 

a) pintura à pistola ou manual com pigmentos de 
compostos de chumbo ao ar livre. 

b) pintura à pistola com esmaltes, tintas, vernizes e 
solventes contendo hidrocarbonetos aromáticos. 

c) emprego de pesticidas organoclorados (DDT, DDD, 
BHC). 

d) emprego de pesticidas organofosforados. 
e) pintura manual (pincel, rolo e escova) com 

pigmentos de compostos de arsênico em recintos 
limitados ou fechados. 

 
41  
Em relação ao desenvolvimento do Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), é 
CORRETO afirmar: 

a) O atestado de saúde ocupacional (ASO) deverá ser 
emitido em via única, devendo do mesmo constar 
os riscos ocupacionais específicos existentes – ou a 
ausência deles – nas atividades que serão 
desenvolvidas pelo empregado. 

b) O exame médico admissional deve ser realizado 
com uma antecedência mínima de 5 (cinco) dias 
úteis da assinatura do contrato pelo empregado. 

c) Os trabalhadores portadores de doenças crônicas 
deverão ter seus exames médicos periódicos 
realizados a cada dois anos ou então anualmente 
como resultado de negociação coletiva. 

d) O exame médico de mudança de função será 
obrigatoriamente realizado até o quinto dia útil 
subseqüente à mudança da função. 

e) As empresas enquadradas como de risco 3 e 4, 
cujos trabalhadores tenham realizado seus exames 
médicos periódicos há mais de 90 (noventa) dias, 
ficam obrigadas a realizar o exame médico 
demissional até a data da homologação da 
demissão do empregado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

42  
O perito trabalhista deve estar atento sempre que se 
tratar de agente biológico, baseando-se na NR-15- 
Anexo n° 14. A esse respeito, assinale a opção 
CORRETA: 

a) Trabalhos ou operações em contato permanente 
com pacientes em isolamento por doenças infecto-
contagiosas, ou com objetos de seu uso não 
previamente esterilizados, conferem insalubridade 
média. 

b) Os agentes biológicos são caracterizados por 
avaliação qualitativa. 

c) Trabalho e operações em contato permanente com 
hospitais, ambulatórios, emergências, enfermarias, 
postos de vacinação e outros estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana 
conferem insalubridade máxima. 

d) Trabalho em laboratórios de análise clínica e 
histopatologia confere insalubridade mínima. 

e) Trabalho em gabinete de autópsia, anatomia e de 
histo-anátomo-patologia confere insalubridade 
máxima. 

 
43  
Considerando-se o que determina o Decreto-Lei no 
3.048, de 6 de maio de 1999, é correto afirmar que o 
aposentado por invalidez fica obrigado a submeter-se a 
exames médico-periciais com a seguinte peridiocidade: 

a) bienalmente. 
b) anualmente. 

c) semestralmente. 

d) trienalmente. 

e) trimestralmente. 

 
44  
Um funcionário é demitido e pede o seu PPP. Quem 
deve assinar o Perfil Profissiográfico? 

a) O médico examinador. 
b) O médico que elaborou o PCMSO. 
c) O engenheiro que elaborou o PPRA. 
d) O responsável pela empresa. 
e) O enfermeiro do trabalho. 
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45  
Em relação à comunicação de acidente de trabalho 
(CAT), é CORRETA a afirmação: 

a) Poderá ser encaminhada ao INSS com 48 horas, 
após a ocorrência do acidente de trabalho. 

b) Só o médico do trabalho poderá preencher a 
ocorrência. 

c) Na falta de comunicação, por parte da empresa, 
podem preencher a CAT o próprio segurado 
acidentado ou seus dependentes, sindicato em que 
seja filiado, o médico que o atendeu ou, ainda, 
qualquer autoridade, sem que isto, no entanto, 
isente a empresa de sua responsabilidade. 

d) Após o encaminhamento do empregado ao INSS, a 
empresa fica isenta de responsabilidade. 

e) Deverá ser preenchida em 04 vias, com 
encaminhamento para o Ministério do Trabalho, o 
sindicato da categoria e a própria empresa. 

 
46  
Um trabalhador informal, que não recolhe INSS, ao se 
deslocar de sua casa para visitar clientes, tropeçou em 
um calçada e fraturou a tíbia esquerda. Foi atendido no 
Posto de Saúde, sendo imobilizado. 
Pode-se afirmar CORRETAMENTE que 

a) o acidentado tem direito a uma indenização do 
INSS. 

b) o acidentado tem direito a auxílio doença. 
c) o acidentado não tem qualquer benefício 

pecuniário. 
d) o acidentado tem direito a acidente do trabalho. 
e) o acidentado tem direito ao auxílio acidentário. 

 
47  
Em relação à habilitação e reabilitação profissional das 
pessoas portadoras de deficiência, pode-se afirmar: 

a) É responsabilidade da Assistência Social. 
b) As empresas com até duzentos empregados estão 

obrigadas a preencher 2% de seus cargos com 
beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de 
deficiência, desde que habilitadas. 

c) Visam proporcionar aos beneficiários incapacitados 
total ou parcialmente para o trabalho os meios 
indicados para o reingresso no mercado de 
trabalho, sem incluir o fornecimento de órteses e 
próteses. 

d) É responsabilidade da Previdência Social a 
recolocação do reabilitando no mercado de 
trabalho, após a conclusão da reabilitação 
profissional. 

e) A habilitação e a reabilitação profissional, no caso, 
não se estendem aos dependentes do segurado. 

 
 
 
 
 

48  
Assinale a alternativa CORRETA. 

a) O perito, na condição de médico do trabalho, só 
poderá atuar em processos instaurados na justiça 
do trabalho. 

b) O médico do trabalho só poderá ser perito de seu 
paciente na condição de perito judicial. 

c) O médico do trabalho está liberado para atuar como 
perito de trabalhador por ele assistido no passado, 
apenas na condição de assistente técnico. 

d) No exercício da perícia médica, não se inclui a 
prática da observação qualitativa, isto é, o exame, a 
vistoria e a inspeção. 

e) O médico do trabalho não pode, em nenhuma 
hipótese, constituir-se como perito de paciente a 
quem já prestou atendimento. 

 
49  
Um perito visita uma empresa e constata que um 
determinado ambiente é considerado insalubre devido 
à umidade apresentada. Como detectou essa 
umidade? 

a) Utilizando um higrômetro. 
b) Visualizando o local. 
c) Utilizando um termômetro de bulbo úmido. 
d) Utilizando o medidor de ponto de orvalho. 
e) Utilizando um termômetro de bulbo seco. 

 
50  
Nos diagnósticos de LER/DORT, tem-se uma 
abordagem mais completa que leva em conta, além 
dos sintomas referidos pelo paciente, 

a) o anexo epidemiológico e o exame físico. 
b) a avaliação do posto de trabalho, os exames 

complementares e o exame físico. 
c) a avaliação da organização do trabalho, os exames 

complementares e o exame físico. 
d) a avaliação do posto de trabalho, a avaliação da 

organização do trabalho e o exame físico. 
e) o anexo epidemiológico, o exame físico e os 

exames complementares. 
 

 
 
 


