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INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, abaixo, 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. Esta prova é constituída de 40 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, 
sempre na seqüência 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. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, 
tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não, inclusive 
relógio. O não-cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato. 

9. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no 
saco plástico. Caso essa exigência seja descumprida, o candidato será excluído do 
concurso. 

10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-
resposta, é de 4 horas. 

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

12. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o 
consigo. 
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PORTUGUÊS 
 

As questões 01 e 02 referem-se ao texto a seguir. 
 
 

Heróis de ontem e de hoje 
Carlos Heitor Cony 

 

Ao lado de Vladimir Palmeira e do professor de filosofia Paulo Oneto, participei de um debate na PUC-RJ promovido por Anna 
Lee e subordinado ao tema: "Olhares sobre Maio de 68". Procuramos dar os nossos recados para uma platéia de universitários, e um 
deles nos perguntou se não haveria uma inexplicável nostalgia daquele tempo. 

De minha parte, respondi que não. Mas admiti que se instalara, nas gerações que não viveram aquele período, não apenas uma 
nostalgia, mas um desejo de aventura existencial equivalente, no passado, àquele dos que procuravam a Legião Estrangeira para 
fugir da monotonia de tempos menos heróicos. Ou, em escala mais politizada, iam lutar na Guerra Civil da Espanha. Lá atrás, muito 
atrás, os cruzados, que iam resgatar os lugares sagrados do cristianismo. 

Os tempos são outros e não estimulam atos heróicos – sejam quais forem as causas em conflito. A cabeça das novas gerações 
está voltada para temas mais prosaicos. 

Tirante a defesa do meio ambiente, que já produziu alguns heróis individuais, como Chico Mendes, grande parte da energia 
jovem foi canalizada para a expressão de um tipo de comportamento, pessoal ou coletivo, que contesta a sociedade, os valores 
estabelecidos, a moral conservadora. 

O instrumento mais usado para exprimir esta agenda, até certo ponto revolucionária, são as numerosas bandas que se formam, 
sucedendo-se umas às outras na preferência do eleitorado. Participar de um mega-show incrementado pode equivaler, para a platéia 
de hoje, à passeata de ontem. 

Daqui a alguns anos, quando os valores mudarem, haverá gente que terá nostalgia do tempo em que se pedia ao Brasil que 
mostrasse a sua cara. Cada geração tem a luta que merece. 

(Folha de S. Paulo, 22 maio 2008.) 
 
01 - Qual das alternativas expressa mais precisamente o tema principal do texto? 

 
a) Os ideais políticos de Maio de 68 mantêm-se vivos entre os jovens, como bem demonstra sua atuação nos movimentos 

em defesa do meio ambiente. 
b) Há um alheamento dos jovens em relação à realidade; eles optam, sim, pela música como forma de evasão. 
c) A atuação da juventude frente ao governo, apesar de mal fundamentada e restrita a um ponto de vista unilateral, sempre 

contribuiu para o aprimoramento da sociedade. 
d) A política governamental utilizada em períodos como o da Guerra Civil Espanhola encontra respaldo ainda hoje, por 

parte de alguns grupos de jovens. 
*e) O caráter contestatório dos jovens de hoje, comparado ao que havia em Maio de 68, manifesta-se em ações de menor 

envolvimento e alcance político. 
 
02 - Com base nas informações do texto, é correto afirmar: 
 

a) Os jovens deixam-se fascinar por épocas passadas ditas “heróicas”; por esse motivo contestam os valores de sua época 
e buscam resgatar os antigos. Um exemplo são as inúmeras tentativas dos jovens de “recriar” Maio de 68. 

b) O autor faz referência à participação jovem em grupos conservadores da história (como as forças militares na Guerra 
Civil da Espanha ou a Legião Estrangeira) para desmerecer o afã progressista da juventude de hoje. 

c) A mudança dos valores faz que gerações posteriores encarem a história de maneira errônea: da mesma forma que os 
jovens de hoje idealizam e celebram Maio de 68, os futuros jovens também idealizarão Chico Mendes. 

*d) As práticas da atual geração de jovens está marcada por temas prosaicos, e embora essas práticas guardem algumas 
marcas de contestação, distanciam-se muito de uma dimensão heróica que caracterizou o movimento de Maio de 68. 

e) As bandas musicais são um instrumento de contestação social da geração de jovens de hoje e sinal da dimensão 
heróica que caracteriza sua forma de organização e prática política. 

 
03 - Qual das alternativas está correta, quanto à crase? 
 

a) Pedimos à Vossa Excelência que reconsidere a questão. 
*b) Com o ensino a distância, mais pessoas conseguiram aprimorar sua formação. 
c) Sairemos daqui à pouco, conforme avisei a todos. 
d) Refiro-me aquele homem, cujas atitudes parecem suspeitas. 
e) Nunca ninguém tinha feito ressalvas à isto. 

 
04 - “Gostaria de dar aos pesquisadores informações detalhadas sobre o acervo.” Qual das alternativas substitui 

corretamente a expressão sublinhada na frase, segundo as normas do português padrão? 
 

a) dá-lhes. 
b) dá-la. 
c) dar-lhos. 
*d) dar-lhes. 
e) dá-los. 
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05 - Leia o texto a seguir. 
 

IEB – Instituto de Estudos Brasileiros 
 

A Biblioteca do IEB é considerada hoje uma das mais ricas em assuntos brasileiros e aproxima-se dos 140 mil 
volumes, entre livros, separatas, teses, periódicos e partituras. Dentre as suas raridades, estão obras dos séculos XVI, XVII 
e XVIII, bem como muitas com dedicatória e marginália. Originou-se da famosa Brasiliana do historiador paulista Yan de 
Almeida Prado, comprada pelo Instituto em 1962. 

Desde então, por compra ou doação, a Biblioteca vem recebendo novas coleções individuais, em geral mantidas em 
sua unidade, com os nomes dos antigos proprietários. 

Junto a essas coleções, a Biblioteca possui sua Coleção Geral, composta de pequenas doações, permutas e 
compras. 

(Disponível em: http://www.ieb.usp.br/. Acesso em: 28 maio 2008.) 
 

Sobre o texto é correto afirmar: 
 

a) A Biblioteca do IEB é uma das mais ricas do Brasil. 
b) O acervo do IEB compõe-se de 140 mil volumes, sem contar as coleções individuais mantidas em sua unidade. 
*c) Yan de Almeida Prado é um historiador nascido no estado de São Paulo, cuja coleção Brasiliana o IEB comprou em 

1962. 
d) As raridades do acervo do IEB, obras dos séculos XVI a XVIII, têm dedicatórias e marginália. 
e) A Coleção Geral do IEB surgiu a partir de pequenas doações e permutas. 

 
 
06 - Que alternativa NÃO mantém o sentido da frase a seguir? 
 

Para satisfazer as necessidades do consumidor não basta apenas oferecer produtos de baixo custo. 
 
a) Oferecer produtos de baixo custo não basta para satisfazer as necessidades do consumidor. 
b) Para satisfazer as necessidades do consumidor é preciso fazer mais que oferecer produtos de baixo custo. 
*c) Não basta oferecer produtos de baixo custo e satisfazer as necessidades do consumidor. 
d) Para satisfazer as necessidades do consumidor, é preciso oferecer produtos de baixo custo, mas isso não basta. 
e) Devem-se oferecer produtos de baixo custo, mas isso não basta para satisfazer as necessidades do consumidor. 

 
07 - Compare as frases a seguir, sobre técnicos de determinado projeto de pesquisa. 
 

A. Os técnicos do Projeto, que saíram em missão de trabalho, estarão fora a semana toda. 
B. Os técnicos do Projeto que saíram em missão de trabalho estarão fora a semana toda. 

 
Sobre essas frases, é correto afirmar: 

 
a) Tanto a frase A quanto a frase B supõem que apenas alguns dos técnicos do Projeto saíram em missão de trabalho. 
b) Tanto a frase A quanto a frase B supõem que todos os técnicos do Projeto saíram em missão de trabalho. 
*c) A frase A supõe que todos os técnicos do referido Projeto saíram em missão de trabalho. 
d) A frase B apresenta um erro de pontuação; correta é a pontuação apresentada na frase A. 
e) A frase B supõe que todos os técnicos do referido Projeto saíram em missão de trabalho. 

 
08 - “A Universidade em que trabalho tem campi em cinco municípios.” Em qual das alternativas abaixo a parte 

sublinhada foi substituída de forma correta? 
 

*a) A Universidade onde trabalho tem campi em cinco municípios. 
b) A Universidade à qual trabalho tem campi em cinco municípios. 
c) A Universidade que trabalho tem campi em cinco municípios. 
d) A Universidade que trabalho nela tem campi em cinco municípios. 
e) A Universidade em cuja trabalho tem campi em cinco municípios. 
 

09 - “Há vagas para todos esses formados?” Qual das frases abaixo também está de acordo com a norma padrão do 
português escrito? 

 
a) Haverão vagas para todos esses formados? 
b) Existe vagas para todos esses formados? 
c) Conseguirá vagas todos esses formados? 
d) Tem vagas todos esses formados? 
*e) Existirão vagas para todos esses formados? 

 
10 - “Por que hoje, no Brasil e no mundo, as pessoas vão mais à universidade?” Em qual das frases estão corretos o uso 

e a grafia da expressão sublinhada? 
 

a) Os jovens não estudam mais tempo por que não querem. 
b) Fica difícil entender o por que de tanta resistência aos cursos profissionalizantes médios. 
*c) Gostaríamos de saber por que esse método não rende bons resultados. 
d) E não se deve difundir essas modalidades de estudo por que? 
e) Valorizar cursos médios e pós-médios é bom por que esse nível de formação supre o mercado de trabalho mais 

promissor. 
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LEGISLAÇÃO 
 

11 - Sobre a responsabilidade civil do servidor público, é correto afirmar: 
 

*a) O servidor público responderá civilmente por ação ou omissão quando causar prejuízo ao erário ou a terceiros, por ter 
agido com dolo ou culpa. 

b) O servidor público que praticar ato ilícito não ligado ao desempenho de sua função não será civilmente responsável. 
c) O servidor público não pode ser responsabilizado na área administrativa antes do encerramento da apuração civil. 
d) O servidor público responderá perante a Fazenda Pública, em ação regressiva, quando causar dano à administração. 
e) A responsabilidade civil de servidor público federal será apurada sempre pela Justiça Federal. 

 
12  De acordo com a Constituição Federal, é INCORRETO afirmar: 
 

a) São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes 
não estejam a serviço de seu país. 

b) São privativos de brasileiros natos os cargos da carreira diplomática e de oficial das Forças Armadas. 
c) São símbolos da República Federativa do Brasil, a bandeira, o hino, o selo e as armas nacionais. 
*d) Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os 

prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 3 (três) meses antes do pleito. 
e) A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. 

 
13 - Em relação ao Código Civil Brasileiro, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) As autarquias são pessoas jurídicas de direito público interno. 
b) As pessoas jurídicas de direito público são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade 

causem danos a terceiros. 
*c) Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito público. 
d) O poder público não pode negar reconhecimento a organizações religiosas. 
e) As fundações são pessoas jurídicas de direito privado. 

 
14 - A forma de provimento em cargo público anteriormente ocupado por servidor estável, em virtude de não ter sido 

aprovado no estágio probatório, necessário à sua efetivação no outro cargo para o qual fora nomeado, denomina-se: 
 

a) readmissão. 
b) reintegração. 
*c) recondução. 
d) reversão. 
e) readaptação 

 
15 - Com base na previsão constitucional sobre a remuneração do servidor público, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

*a) A redução de vencimentos do servidor público poderá ocorrer quando da fixação de novas tabelas, desde que aprovadas 
em lei. 

b) Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. 
c) Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei. 
d) Subsídio é a remuneração fixada em lei para cargos definidos em lei, fixado em parcela única, sendo vedados 

acréscimos de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie de remuneração. 
e) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores ao do Poder 

Executivo. 
 
16 - O processo administrativo, no âmbito da Administração Pública Federal, é regulamentado por dispositivos 

constitucionais e legais que estabelecem normas básicas visando, em especial, à proteção dos direitos dos 
administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. A respeito do assunto, considere as seguintes 
afirmativas: 
 
1. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, 

razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público 
e eficiência. 

2. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, 
podendo ser delegada em razão de ordem técnica ou social. 

3. Atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando 
decidirem processos administrativos de concurso ou seleção pública. 

4. O processo administrativo só poderá ser iniciado a pedido do interessado, na defesa de direito próprio ou 
alheio, desde que legalmente legitimado pelo próprio interessado. 

5. O prazo para prática de atos em processos administrativos é de 30 dias para a autoridade responsável e de 5 
dias quando se tratar de parecer obrigatório e vinculante, podendo ser responsabilizado aquele que der causa 
ao atraso. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
a) Somente as afirmativas 1 e 5 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
*c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 4 e 5 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 
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17 - Considere as seguintes afirmativas: 
 

1. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 
2. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 

estabelece. 
3. É garantido o direito de propriedade. 
4. É assegurado o repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. 
5. É garantido à gestante licença, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de cento e oitenta dias, 

estendida às mães adotivas. 
 
Em relação aos direitos e garantias fundamentais assegurados constitucionalmente aos brasileiros e estrangeiros 
residentes no país: 
 
a) somente as afirmativas 3, 4 e 5 são verdadeiras. 
b) somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
*c) somente as afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
d) somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) somente as afirmativas 1 e 5 são verdadeiras. 
 

18 - Sobre licitação, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. São modalidades de licitação, aplicáveis à Administração Pública Federal: concorrência, tomada de preços, 
convite, concurso e leilão (pregão). 

2. É dispensável a licitação para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade 
certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. 

3. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição. 
4. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório é crime, punível com pena 

de detenção de 6 meses a dois anos e multa. 
 
De acordo com a Lei 8.666, assinale a alternativa correta. 

 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
*e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
19 - Sobre o candidato aprovado em concurso público, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Terá de tomar posse no cargo no prazo de trinta dias, contados do ato de provimento. 
2. Terá de entrar em exercício no prazo de 15 dias, contados do dia da posse. 
3. Ao entrar em exercício, ficará sujeito a estágio probatório por 36 meses. 
4. Terá estabilidade no serviço público ao completar dois anos de efetivo exercício. 
5. Só perderá o cargo em virtude de cometimento de crime, após sentença judicial transitada em julgado. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
a) Somente as afirmativas 1, 3 e 5 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2, 4 e 5 são verdadeiras. 
*c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1, 2, 3 e 5 são verdadeiras. 
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20 - Em relação a crimes definidos no Código Penal, numere a coluna da direita de acordo com a coluna da esquerda. 
 

1.  Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou 
antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. 

(   )  Peculato. 
(   )  Concussão. 

2.  Apropriar-se, o servidor público, de dinheiro ou qualquer outro bem móvel, público 
ou particular, de que tem posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio 
ou alheio. 

(   )  Prevaricação. 
(   )  Corrupção. 
(   )  Coação. 

3.  Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra 
disposição expressa em lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. 

 

4.  Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou 
alheio, contra autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é 
chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo 
arbitral. 

 

5.  Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora 
da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar 
promessa de tal vantagem. 

 

 
Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 
a) 1 – 3 – 5 – 2 – 4. 
b) 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 
c) 2 – 3 – 1 – 4 – 5. 
*d) 2 – 1 – 3 – 5 – 4. 
e) 1 – 2 – 4 – 5 – 3. 

 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 
21 - Cláudia, 29 anos, auxiliar administrativa, vem apresentando há cerca de um mês episódios de náuseas e cefaléia. Fez 

uso de analgésicos sem melhora do quadro. Apresenta história familiar de hipertensão arterial sistêmica: o pai 
faleceu de infarto agudo do miocárdio aos 52 anos de idade e a mãe faz uso de medicação anti-hipertensiva. Menarca 
aos 13 anos de idade, com ciclos regulares desde então. Fez uso de anticoncepcinal oral continuamente, desde que 
iniciou vida sexual. Porém, por questões pessoais, decidiu interromper o uso há seis meses, apesar de manter 
parceiro fixo, sem proteção. Relata que a última menstruação ocorreu há 3 meses. Ao exame físico apresentava: PA 
(pressão arterial) 148x99 mmHg, FC (freqüência cardíaca) 72 bpm, temperatura axilar 36,7 ºC, altura de 1,68 m e 
massa de 61 kg. Exame ginecológico: períneo, vulva e vagina sem alterações; colo uterino azulado. Toque vaginal: 
útero aumentado de volume, medindo 12 cm. Trouxe consigo exame de sangue positivo para a gravidez, realizado há 
uma semana. Durante a consulta, foi realizada nova aferição da PA, que mostrou valores de 149x97 mmHg. Foi 
administrada droga anti-hipertensiva e a paciente foi orientada a iniciar uso de droga anti-hipertensiva diariamente e 
retornar em uma semana, para reavaliação. Assinale a droga que pode ser utilizada com segurança por Cláudia. 

 
a) Hidroclorotiazida. 
b) Furosemida. 
*c) Metildopa. 
d) Captopril. 
e) Nifedipina. 

 
22 - José Alves, 53 anos, é engenheiro, não pratica atividades físicas regulares e não possui hábitos de alimentação 

saudável e balanceada. Em exame periódico realizado na empresa em que trabalha, encontrou-se elevação de sua 
pressão arterial, fato desconhecido pelo funcionário, até então. Apresentava-se assintomático, porém mostrou-se 
angustiado com o resultado do exame de rotina. Apresentava história familiar positiva para hipertensão, com o pai e 
um irmão hipertensos. De história mórbida pregressa apresentava: colecistectomia há três anos e tratamento para 
doença do refluxo gastroesofágico realizado por dois meses com omeprazol, com melhora do quadro há dois anos. 
Foi orientado na consulta com relação a mudanças na alimentação, hábitos de vida e prática de esportes. Três meses 
depois, na reavaliação, José retornou sem o adequado controle da PA, apresentando-se com 165x100 mmHg e FC 
(freqüência cardíaca) 92 bpm. Relatou ter tentado modificar seus hábitos de vida e ter feito mudanças em sua dieta, 
porém enfatizou o pouco tempo disponível em seu dia para a prática de atividades desportivas e o intenso stress de 
sua jornada diária. Assim, além de reforçar-se a importância das medidas higiênico-dietéticas, o próximo passo deve 
ser: 
 
a) iniciar monoterapia e ansiolítico, já que o estado do paciente sugere “efeito do jaleco branco”. 
*b) iniciar a terapia combinada em baixas doses, por se tratar de paciente em estágio II da doença. 
c) iniciar a terapia combinada em baixas doses, por se tratar de paciente em estágio I da doença. 
d) iniciar a terapia combinada em altas doses, por se tratar de paciente em estágio III da doença. 
e) realizar a monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA) para o adequado diagnóstico. 
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23 - Anacleto, 44 anos de idade, auxiliar de escritório de uma multinacional, sem antecedentes mórbidos, apresenta 
quadro de síncope no ambulatório da empresa, enquanto aguarda a realização de seu exame periódico. Na 
abordagem inicial, o médico verifica que o funcionário está irresponsivo e aparentemente não respira. No local, além 
do pessoal adminstrativo, há duas técnicas de enfermagem realizando coletas de sangue de outros funcionários e 
uma enfermeira coordenando exames de audiometria. Existe no ambulatório material para primeiros-socorros, porém 
não há desfibrilador, que se encontra no pátio central da empresa. A conduta imediata a ser realizada é: 
 
a) Realizar duas ventilações utilizando o método ambu-máscara. 
b) Abrir vias aéreas, posicionar o paciente em posição supina e retirar prótese dentária ou corpo estranho de via área. 
c) Iniciar imediatamente massagem cardíaca, intercalando-a com insuflações em ritmo regular. 
*d) Chamar por ajuda e pedir o desfibrilador. 
e) Verificar a presença de pulsos carotídeos. 

 
24 - Com relação ao tratamento e complicações do diabetes mellitus, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A metformina (biguanida) deve ser evitada nas situações que aumentam o risco de acidose lática, como, por 
exemplo, em pacientes com insuficiência renal. 

2. O estudo UKPDS, publicado em 1998, demonstrou que o controle glicêmico rigoroso, objetivando hemoglobina 
glicosilada inferior a 10%, promove redução significativa de complicações microvasculares, como nefropatia, 
retinopatia e neuropatia. 

3. A microalbuminúria é um excelente marcador para nefropatia diabética. 
4. Ultra-som é um bom método diagnóstico na fase inicial da nefropatia diabética, pois os rins apresentam 

diminuição de volume. 
5. Doença cardiovascular é a principal responsável pela redução da sobrevida em pacientes diabéticos. 
 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas 3 e 5 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2 e 5 são verdadeiras. 
*c) Somente as afirmativas 1, 3 e 5 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 

 
25 - Com relação ao rastreamento do diabetes mellitus, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O rastreamento do diabetes mellitus e dos estados pré-diabéticos está indicado para todo indivíduo com idade 
igual ou superior a 45 anos, a cada 3–5 anos. Para aqueles com doença cardiovascular ou pelo menos dois 
componentes da síndrome plurimetabólica, o rastreamento deve ser a cada 1–3 anos. 

2. O exame inicial do rastreamento é a glicemia plasmática de jejum, ou seja, aquela medida em amostra colhida 
após 8–12 h de jejum. 

3. O paciente é considerado diabético se duas ou mais glicemias de jejum vierem maiores ou iguais a 99 mg/dL. 
4. Se a glicemia medida em amostras colhidas de forma aleatória for maior que 200 mg/dL e estiver associada a 

sinais e sintomas compatíveis com diabetes mellitus, caracteriza diagnóstico da doença. 
 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
*e) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 

 
26 - Com relação ao Código de Ética Médica, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

*a) É vedado ao médico internar e assistir seus pacientes em hospitais privados – com ou sem caráter filantrópico – de cujo 
corpo clínico não faça parte, ainda que respeitadas as normas técnicas da instituição. 

b) É direito do médico recusar a realização de atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames 
de sua consciência. 

c) É vedado ao médico revelar informações confidenciais obtidas quando do exame médico de trabalhadores, inclusive por 
exigência dos dirigentes de empresas ou instituições, salvo se o silêncio puser em risco a saúde dos empregados ou da 
comunidade. 

d) É direito do médico recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada em que as condições de 
trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar o paciente. 

e) É vedado ao médico revelar segredo profissional referente a paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou 
responsáveis legais, desde que o menor tenha capacidade de avaliar seu problema e de conduzir-se por seus meios 
próprios para solucioná-lo, salvo quando a não-revelação possa acarretar danos ao paciente. 
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27 - Considerando-se a NR5, que trata da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, assinale a alternativa correta. 
 

a) A CIPA terá reuniões ordinárias semestrais, de acordo com calendário preestabelecido, sendo realizadas fora do 
expediente normal da empresa. 

b) É atribuição da CIPA participar, semestralmente, em conjunto com a empresa, de campanhas de prevenção de violência 
contra a criança e o adolescente. 

*c) Reuniões extraordinárias da CIPA deverão ser realizadas quando ocorrer acidente de trabalho fatal ou grave. 
d) O empregador designará, dentre seus representantes, o vice-presidente da CIPA, e os representantes dos empregados 

escolherão o presidente. 
e) O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de três anos, sendo permitida uma reeleição. 

 
28 - Considere as afirmativas abaixo: 
 

1. O médico que deixar de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória poderá ser 
condenado criminalmente, com pena variando de seis meses a dois anos de detenção. 

2. Não é punido criminalmente o médico que provocar aborto, se não houver outro meio de salvar a vida da 
gestante ou se a gravidez for resultante de estupro e houver consentimento da gestante ou, quando esta for 
incapaz, de seu representante legal. 

3. O médico que provoca aborto com o consentimento da gestante não pode ser punido criminalmente. 
4. O Código de Defesa do Consumidor disciplina toda a matéria acerca da exposição de produtos nocivos à saúde, 

não havendo disposição no Código Penal Brasileiro. 
 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
*b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 

 
29 - Em relação ao Código Penal Brasileiro, considere as afirmativas abaixo: 
 

1. A falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou de produtos alimentícios gera 
responsabilização do fabricante apenas no âmbito civil e administrativo, sendo que a punição no âmbito criminal 
só poderá ocorrer se esse produto for consumido. 

2. Aquele que exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico sem autorização legal ou excedendo-lhe 
os limites, deverá responder perante o CRM (Conselho Regional de Medicina), cabendo a este órgão a 
determinação da pena a ser atribuída. 

3. Havendo falsificação de produtos terapêuticos e medicinais, a responsabilização criminal recairá sobre o 
fabricante. Nas mesmas penas incorre quem importa, vende e entrega a consumo. 

4. A falsa indicação em invólucro ou recipiente de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais sobre a 
existência de substâncias que não se encontram em seu conteúdo ou que nele se encontram em quantidade 
menor, é considerada crime pelo Código Penal Brasileiro. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
*c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
30 - Silicose é uma doença ocupacional causada pela inalação de partículas de sílica livre. Asbestose é uma 

pneumoconiose decorrente da exposição inalatória de poeiras contendo fibras de asbesto. Sobre essas doenças, 
assinale a alternativa correta. 

 
a) A asbestose tem, como ocupações de risco, a mineração e a fabricação de produtos de cimento-amianto, e apresenta 

como alterações radiológicas características opacidades pulmonares regulares, predominando nos campos superiores. 
b) Nas provas de função pulmonar para silicose e asbestose, são encontrados padrões restritivos, mas nunca mistos ou 

obstrutivos. 
c) Na silicose subaguda, as alterações radiológicas surgem precocemente, cerca de cinco meses após exposição, sendo 

encontrada em cavadores de poços. 
d) Silicose é um exemplo de pneumoconiose fibrogência, enquanto asbestose é um exemplo de pneumoconiose não-

fibrogênica. 
*e) São complicações observadas na silicose: pneumotórax espontâneo, broncolitíase e câncer de pulmão. 
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31 - Vicente, 34 anos, trabalha como repositor de estoque em um supermercado. Ocupa a mesma função há cinco anos. 
Costuma praticar futebol nos finais de semana com seus colegas de bairro. Retorna ao trabalho, na segunda-feira 
pela manhã, com o tornozelo direito enfaixado em função de entorse sofrida durante partida de futebol disputada no 
final de semana. Realizando suas atividades habituais, ao carregar uma caixa de aproximadamente 20 kg e 
transportá-la, volta a sofrer entorse no tornozelo direito, agravando a lesão. Qual o procedimento correto em relação 
a esse quadro? 

 
a) Caracterizar como incidente. 
*b) Caracterizar como acidente de trabalho. 
c) Caracterizar como doença ocupacional. 
d) Não caracterizar como acidente de trabalho. 
e) Apenas observar a evolução do quadro, para posteriormente caracterizar, ou não, como acidente de trabalho. 

 
32 - Considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Doenças degenerativas e doenças inerentes a grupo etário que não tenham aumento de freqüência em um grupo 
específico de trabalhadores não são consideradas acidentes de trabalho. 

2. Os exames médicos admissional e demissional, previstos legalmente através da NR7, devem ser custeados pelo 
Ministério do Trabalho. 

3. Os exames médicos periódicos, previstos legalmente através da NR7, devem ser custeados pelo empregador. 
4. O monitoramento biológico para exposição a chumbo pode ser feito através de exames de dosagem de chumbo 

no sangue ou de ácido delta-aminolevulínico na urina. 
 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
*c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 

 
33 - Com relação à epidemiologia aplicada à saúde do trabalhador, assinale a alternativa correta. 
 

*a) O coeficiente de mortalidade por acidente de trabalho avalia o número de óbitos por acidente de trabalho ocorridos em 
relação ao número de trabalhadores. 

b) A densidade de incidência é medida através da relação entre o número de acidentes ocorridos e o número de 
trabalhadores no estudo. 

c) O coeficiente de mortalidade por acidente de trabalho avalia o número de óbitos por acidentes de trabalho ocorridos em 
relação ao número de acidentes de trabalho ocorridos. 

d) Incidência acumulada é o índice que mede o risco de o acidente ocorrido matar o trabalhador. 
e) A incidência acumulada é dada pela relação entre o número de casos de acidentes de trabalho e o número de horas-

homem trabalhadas. 
 
34 - Com relação às medidas de prevenção de doenças ocupacionais, assinale a alternativa correta. 
 

a) São exemplos de medidas de prevenção terciárias: oferecer tratamento fisioterápico, evitar seqüelas e fornecer emprego 
para o reabilitado. 

b) São medidas de prevenção secundária: a promoção à saúde, através de medidas como imunização e a oferta de 
moradia, e de medidas de higiene adequada para a população. 

*c) São exemplos de medidas de prevenção secundária o diagnóstico e o tratamento precoce. 
d) O controle de vetores é uma medida de prevenção terciária de fundamental importância no combate a doenças infecto-

contagiosas. 
e) Como exemplo de medida de prevenção primária, têm-se os exames periódicos e a inspeção periódica dos locais de 

trabalho. 
 
35 - Sobre os acidentes de trabalho, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

*a) Acidentes com menores de dezoito anos de idade, entorse e traumatismo cranioencefálico leve são considerados 
acidentes de trabalho moderados. 

b) Acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, formal ou informal, podendo ocasionar lesão, 
doença ou morte. 

c) É considerado acidente de trabalho aquele que ocorre fora do local de trabalho, seja no percurso entre residência e 
sindicato ou entre residência e local de trabalho. 

d) Doenças do trabalho também são consideradas acidentes de trabalho. 
e) São considerados acidentes de trabalho graves: fratura exposta, acidente ocular e queimaduras de terceiro grau. 
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36 - Ao iniciar a exploração de uma mina de minérios de ferro no norte do Brasil, a empresa detentora dos direitos de 
exploração da região decidiu acompanhar os trabalhadores envolvidos na exploração ao longo do tempo, a fim de 
verificar o aparecimento de neoplasias. Ao longo de dez anos de acompanhamento, ocorreram quarenta e cinco 
novos casos de neoplasia entre cinco mil funcionários ligados diretamente à extração do minério e quatro novos 
casos entre outros cinco mil funcionários da mesma empresa, como engenheiros, técnicos administrativos e 
serventes, não-envolvidos diretamente na exploração de minério. De que tipo de estudo se trata? 

 
a) Estudo caso-controle. 
*b) Estudo de coorte. 
c) Ensaio clínico controlado. 
d) Estudo de corte transversal. 
e) Ensaio temporal. 

 
37 - Sobre a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) O empregador é obrigado a notificar à Previdência Social a ocorrência de acidente de trabalho através da emissão da 
CAT. Caso a empresa não a emita, o sindicato dos trabalhadores pode emiti-la. 

b) A CAT deve ser preenchida em todos os casos de acidentes de trabalho, mesmo naqueles casos em que não haja 
afastamento do trabalho, e em casos de suspeita de doença profissional. 

c) Em caso de acidente de trabalho fatal, a notificação deve ser feita de imediato à autoridade policial competente. 
*d) A emissão da CAT deve ser feita até trinta dias úteis após ocorrido o acidente. 
e) Serão responsáveis pelo preenchimento e encaminhamento da CAT, no caso de trabalhador avulso, a empresa 

tomadora de serviço e, na falta dela, o sindicato da categoria ou o órgão gestor da mão-de-obra. 
 
38 - Carlos, 34 anos, trabalha há nove anos com carteira de trabalho assinada, em uma empresa que produz peças para 

motores de caminhões. Há oito dias sofreu trauma cortocontuso em membro inferior esquerdo, tendo ficado afastado 
do trabalho por doze dias, após avaliação do médico que o assistiu. Retornou ao trabalho exercendo a mesma 
função que executava em seu posto de trabalho. Como fica seu salário em relação aos doze dias em que não 
trabalhou? 
 
*a) Deve ser pago integralmente pelo empregador. 
b) Deve receber auxílio lesão temporária, pago pelo empregador. 
c) Deve ser pago parcialmente pelo empregador e parcialmente pelo INSS. 
d) Deve receber o auxílio-doença, pago pelo INSS. 
e) Deve receber o auxílio-acidente, pago pelo INSS. 

 
39 - Numere a coluna da direita, associando os agentes químicos da coluna da esquerda aos seus possíveis efeitos sobre 

trabalhadores a eles expostos. 
 

1.  Amianto. (   )  Síndrome nefrótica. 
2.  Cromo. (   )  Câncer de bexiga. 
3.  Mercúrio. (   )  Ulceração de septo nasal. 
4.  Manganês. (   )  Disfunção motora extrapiramidal. 
5.  Naftilamina. (   )  Baqueteamento digital. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 
a) 3 – 1 – 4 – 5 – 2. 
*b) 3 – 5 – 2 – 4 – 1. 
c) 4 – 3 – 1 – 2 – 5. 
d) 2 – 4 – 5 – 3 – 1. 
e) 2 – 3 – 5 – 1 – 4. 

 
40 - Com relação à NR 7, que trata do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), assinale a 

alternativa INCORRETA. 
 
*a) O Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) deve conter a indicação dos procedimentos médicos a que foi submetido o 

trabalhador, incluindo os exames complementares, a data em que foram realizados e seus resultados. 
b) O Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) deve conter os riscos ocupacionais existentes, ou a ausência deles, na 

atividade do empregado, conforme determina a Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho. 
c) O PCSMSO deve incluir a realização obrigatória dos exames médicos de retorno ao trabalho, de mudança de função e 

demissional. 
d) Inexistindo médico do trabalho na localidade, o empregador poderá contratar médico de outra especialidade para 

coordenar o PCMSO. 
e) O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao 

trabalho, inclusive de natureza subclínica. 


