
Cargo

 Concurso Público
REF. EDITAL N° 02

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

QUESTÕESMATÉRIA

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Língua Portuguesa 01 a 10

Legislação Aplicada à EBSERH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

    
 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de acordo 
com o exposto no quadro a seguir:

ATENÇÃO 

MÉDICO - MEDICINA DO TRABALHO

INSTRUÇÕES 

1.	 Na	 sua	 Folha	 de	 Respostas,	 confira	 seu	 nome,	 o	 número	 do	 seu	
documento	e	o	número	de	sua	inscrição.	Além	disso,	não	se	esqueça	
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e 
de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se 
inscreveu.	Preencha	os	campos	destinados	à	assinatura	e	ao	número	
de	inscrição.	Qualquer	divergência	comunique	ao		fiscal.

2.	 O	 único	 documento	 válido	 para	 avaliação	 da	 prova	 é	 a	 Folha	 de	
Respostas.	Só	é	permitido	o	uso	de	caneta	esferográfica	transparente 
de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que 
deve ser realizado da seguinte maneira: 

3.	 O	 prazo	 de	 realização	 da	 prova	 é	 de	 4	 (quatro)	 horas,	 incluindo	 a	
marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início 
da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente	o	local	de	aplicação.	A	retirada	da	sala	de	prova	dos	3	
(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente.

4.	 Ao	término	de	sua	prova,	comunique	ao	fiscal,	devolvendo-lhe	a	Folha	
de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato  poderá  
levar  consigo  o  Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o 
término	da	aplicação.	

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 
Instituto	AOCP	-	www.institutoaocp.org.br	-	no	dia	posterior	à	aplicação	
da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, 
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, 
incorrerá na eliminação do candidato. 

Conhecimentos	Específicos 26 a 50

HE - UFSCAR - HOSPITAL ESCOLA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

CONCURSO PÚBLICO 01/2015 - EBSERH/HE-UFSCAR

EDITAL N° 02 - EBSERH - ÁREA  MÉDICA

Nome do Candidato  Inscrição



O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 

------------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)--------------------------------------------------------------------------------

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

Unesco: mundo precisará mudar consumo para garantir 
abastecimento de água

20/03/15

Relatório da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) mostra que há 
no mundo água suficiente para suprir as necessidades de 
crescimento do consumo, “mas não sem uma mudança 
dramática no uso, gerenciamento e compartilhamento”. 
Segundo o documento, a crise global de água é de 
governança, muito mais do que de disponibilidade do 
recurso, e um padrão de consumo mundial sustentável 
ainda está distante.

De acordo com a organização, nas últimas décadas 
o consumo de água cresceu duas vezes mais do que a 
população e a estimativa é que a demanda cresça ainda 
55% até 2050. Mantendo os atuais padrões de consumo, 
em 2030 o mundo enfrentará um déficit no abastecimento 
de água de 40%. Os dados estão no Relatório Mundial das 
Nações Unidas sobre o Desenvolvimento de Recursos 
Hídricos 2015 – Água para um Mundo Sustentável.

O relatório atribui a vários fatores a possível falta 
de água, entre eles, a intensa urbanização, as práticas 
agrícolas inadequadas e a poluição, que prejudica a oferta 
de água limpa no mundo. A organização estima que 20% 
dos aquíferos estejam explorados acima de sua capacidade. 
Os aquíferos, que concentram água no subterrâneo e 
abastecem nascentes e rios, são responsáveis atualmente 
por fornecer água potável à metade da população mundial e 
é de onde provêm 43% da água usada na irrigação.

Os desafios futuros serão muitos. O crescimento da 
população está estimado em 80 milhões de pessoas por 
ano, com estimativa de chegar a 9,1 bilhões em 2050, 
sendo 6,3 bilhões em áreas urbanas. A agricultura deverá 
produzir 60% a mais no mundo e 100% a mais nos países 
em desenvolvimento até 2050. A demanda por água na 
indústria manufatureira deverá quadruplicar no período de 
2000 a 2050.

Segundo a oficial de Ciências Naturais da Unesco na 
Itália, Angela Ortigara, integrante do Programa Mundial 
de Avaliação da Água (cuja sigla em inglês é WWAP) e 
que participou da elaboração do relatório, a intenção do 
documento é alertar os governos para que incentivem 
o consumo sustentável e evitem uma grave crise de 
abastecimento no futuro. “Uma das questões que os países 
já estão se esforçando para melhorar é a governança da 
água. É importante melhorar a transparência nas decisões 
e também tomar medidas de maneira integrada com os 
diferentes setores que utilizam a água. A população deve 
sentir que faz parte da solução.”

Cada país enfrenta uma situação específica. De maneira 
geral, a Unesco recomenda mudanças na administração 
pública, no investimento em infraestrutura e em educação. 
“Grande parte dos problemas que os países enfrentam, 
além de passar por governança e infraestrutura, passa por 
padrões de consumo, que só a longo prazo conseguiremos 
mudar, e a educação é a ferramenta para isso”, diz o 

coordenador de Ciências Naturais da Unesco no Brasil, Ary 
Mergulhão.

No Brasil, a preocupação com a falta de água ganhou 
destaque com a crise hídrica no Sudeste. Antes disso, o país 
já enfrentava problemas de abastecimento, por exemplo no 
Nordeste. Ary Mergulhão diz que o Brasil tem reserva de 
água importante, mas deve investir em um diagnóstico para 
saber como está em termos de política de consumo, atenção 
à população e planejamento. “É um trabalho contínuo. Não 
quer dizer que o país que tem mais ou menos recursos 
pode relaxar. Todos têm que se preocupar com a situação.”

O relatório será mundialmente lançado hoje (20) em 
Nova Délhi, na Índia, antes do Dia Mundial da Água (22). 
O documento foi escrito pelo WWAP e produzido em 
colaboração com as 31 agências do sistema das Nações 
Unidas e 37 parceiros internacionais da ONU-Água. A 
intenção é que a questão hídrica seja um dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, que vêm sendo discutidos 
desde 2013, seguindo orientação da Conferência Rio+20 
e que deverão nortear as atividades de cooperação 
internacional nos próximos 15 anos.

Texto adaptado - Fonte: http://afolhasaocarlos.com.br/noticias/ver_no-
ticia/5215/controler:noticias 

QUESTÃO 01
Assinale a alternativa que trata da temática do texto.

(A)  Cantareira: uma preocupação mundial, apesar de os 
níveis	de	água	terem	aumentado	nos	últimos	meses.	

(B)  Preocupação com a falta de água futura no mundo e 
mudanças para o consumo sustentável.

(C)  Aquecimento global e discussões para a preservação do 
Meio ambiente.

(D)  Falta de água no Nordeste e Sudeste do Brasil.
(E)  Educação como chave para um mundo melhor. 

QUESTÃO 02
De acordo com o texto, é possível afirmar que

(A)  a preocupação a respeito da crise futura deve ser maior 
em alguns países, ou seja, nem todos precisam se 
preocupar com a situação. 

(B)  com a produção agrícola crescendo no Brasil todas as 
crises,	principalmente	a	financeira,	diminuem.	

(C)		 a	 questão	 hídrica	 é	 a	 que	 menos	 preocupa	 entre	 os	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, pois o 
volume de água potável de nossos aquíferos se manterá 
ainda que a população cresça. 

(D)  o sistema de irrigação e as práticas agrícolas que temos 
hoje contribuem para o consumo sustentável de água. 

(E)		 para	o	consumo	sustentável	é	preciso	haver	mudanças	na	
administração	pública,	no investimento em infraestrutura 
e em educação.
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QUESTÃO 03
Em “O relatório atribui a vários fatores a possível 
falta de água, entre eles, a intensa urbanização, 
as práticas agrícolas inadequadas e a poluição, 
que prejudica a oferta de água limpa no mundo”, o 
termo em destaque tem a função de retomar o termo 
antecedente, como o “que” em 

(A)  “...o consumo de água cresceu duas vezes mais do que 
a população”.

(B)  “A organização estima que 20% dos aquíferos estejam 
explorados acima de sua capacidade.”.

(C)  “Os aquíferos, que concentram água no subterrâneo 
e abastecem nascentes e rios, são responsáveis 
atualmente por fornecer água potável à metade da 
população mundial...”.

(D)  “Ary Mergulhão diz que o Brasil tem reserva de água 
importante...”.

(E)		 “...a	 intenção	do	documento	é	alertar	os	governos	para	
que incentivem o consumo sustentável...”.

QUESTÃO 04
Em qual das alternativas a seguir seria possível 
trocar a conjunção “e”  em destaque pela conjunção 
“mas” e, dessa forma, dar ênfase à ação da oração 
ou termo subsequente? 

(A)  “Os aquíferos, que concentram água no subterrâneo 
e abastecem nascentes e rios, são responsáveis 
atualmente por fornecer água potável à metade da 
população mundial”.

(B)  “...entre eles, a intensa urbanização, as práticas agrícolas 
inadequadas  e a poluição, que prejudica a oferta de 
água limpa no mundo”.

(C)		 “...há	 no	 mundo	 água	 suficiente	 para	 suprir	 as	
necessidades de crescimento do consumo, ‘mas não 
sem uma mudança dramática no uso, gerenciamento e 
compartilhamento’”.

(D)  “É importante melhorar a transparência nas decisões e 
também	 tomar	 medidas	 de	 maneira	 integrada	 com	 os	
diferentes setores que utilizam a água.”.

(E)  “Relatório da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco)...”.

QUESTÃO 05
Assinale a alternativa cuja palavra ou expressão em 
destaque NÃO tem a função de caracterizar o termo 
que o acompanha.

(A)  Mudança dramática.
(B)  Grave crise.
(C)  Últimas	décadas.
(D)  Água potável.
(E)  Crescimento da população.

QUESTÃO 06
Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma 
referente a expressões retiradas do excerto a seguir.
“O relatório atribui a vários fatores a possível falta 
de água”.

(A)		 “vários	 fatores”	 –	 complementa	 o	 verbo,	 portanto,	 é	 o	
objeto direto. 

(B)  “a possível falta de água” –  complementa o verbo, 
portanto,	é	objeto	indireto.

(C)		 “de	água”	–	acompanha	um	nome,	portanto,	 é	adjunto	
adnominal.

(D)		 “O	relatório”	–	é	sujeito	composto,	pois	está	acompanhado	
do artigo “o”.

(E)		 “atribui”	–	é	verbo	que	está	na	3ª	conjugação,	no	singular,	
para concordar com o sujeito.

QUESTÃO 07
Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma 
a respeito das palavras em destaque no excerto a 
seguir. 
“Os aquíferos, que concentram água no subterrâneo 
e abastecem nascentes e rios, são responsáveis 
atualmente por fornecer água potável à metade da 
população mundial...”.

(A)  São verbos conjugados no tempo presente do indicativo 
e se encontram no plural para concordar com “Os 
aquíferos”.

(B)  Os verbos “concentram” e “abastecem” se encontram 
no	 pretérito	 do	 indicativo	 e	 têm,	 respectivamente,	 os	
seguintes sujeitos pospostos: água, nascentes e rios. 

(C)  O verbo “são” se encontra no plural para concordar com 
o sujeito “nascentes e rios”.

(D)  O verbo “são” tem como objeto direto o que segue: 
“responsáveis atualmente por fornecer água potável à 
metade da população mundial”.

(E)  São verbos conjugados no presente do subjuntivo e 
remetem ao sujeito “água potável”.

QUESTÃO 08
Qual das palavras a seguir NÃO apresenta dígrafo?

(A)  Prazo.
(B)  Crescimento. 
(C)  Grande.
(D)  Ferramenta.
(E)  Questões. 

QUESTÃO 09
Assinale a alternativa que apresenta Período 
Composto.

(A)  “O relatório será mundialmente lançado hoje (20) em 
Nova	 Délhi,	 na	 Índia,	 antes	 do	 Dia	 Mundial	 da	 Água	
(22)”.

(B)  “O relatório atribui a vários fatores a possível falta de 
água, entre eles, a intensa urbanização, as práticas 
agrícolas inadequadas e a poluição”.

(C)  “No Brasil, a preocupação com a falta de água ganhou 
destaque com a crise hídrica no Sudeste”.

(D)  “Ary Mergulhão diz que o Brasil tem reserva de água 
importante”.

(E)		 “Os	desafios	futuros	serão	muitos”.
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R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

QUESTÃO 10
Em “...(Unesco) mostra que há no mundo água 
suficiente para suprir as necessidades de 
crescimento do consumo, ‘mas não sem uma 
mudança dramática no uso...’”, o termo em 
destaque expressa

(A)		 finalidade.
(B)  conclusão.
(C)  contraste.
(D)  adição.
(E)		 justificativa.	

QUESTÃO 11
João é A. Se todo A é B e todo B é C, então

(A)	 nenhum	A	é	C.
(B)	 algum	C	é	A.
(C)	 nenhum	C	é	A.
(D)	 todo	B	é	A.
(E)	 todo	C	é	B.

QUESTÃO 12
A terça parte da quinta parte da metade da décima 
parte de um número é 300. Então esse número é

(A) 1.
(B) 1000.
(C) 90000.
(D)	 3840.
(E)	 4900.

QUESTÃO 13
Considere a sequência numérica a seguir, na qual 
omitimos dois elementos:

(0, 1, 4, ? , 16, 25, ? , 49, 64)

Supondo que seja mantida a regra que determina 
cada um dos elementos da sequência, a razão 
entre o maior e o menor dos números omitidos é

(A)	 4.
(B) 9.
(C) 11.
(D) 36.
(E) 15.

QUESTÃO 14
Amauri e sua esposa trabalham juntos em sua loja. 
Para atrair mais clientes, combinaram que, a cada 
compra, o consumidor receberia um desconto de 
20%. Em certa oportunidade, após uma confusão 
entre os dois, Amauri deu o desconto de 20% 
sobre o preço P da etiqueta. Ao chegar ao caixa, 

a esposa de Amauri deu 20% de desconto sobre 
o preço promocional (já descontado por Amauri). 
O cliente, desatento, pagou R$ 256 e foi embora. 
Qual era o preço P registrado na etiqueta?

(A)	 R$	163,84
(B)	 R$	204,80
(C) R$ 320,00
(D)	 R$	400,00
(E) R$ 250,00

QUESTÃO 15
A negação da proposição “Todo rato raspa o rabo” 
é

(A) “nenhum rato raspa o rabo”.
(B)	 “se	tem	rabo	raspado,	então	é	rato”.
(C) “algum rato não raspa o rabo”.
(D)	 “se	não	raspa	o	rabo,	então	não	é	rato”.
(E) “todo rato tem rabo”.

QUESTÃO 16
O órgão superior da EBSERH é o Conselho de 
Administração, composto por nove membros 
nomeados pelo Ministro de Estado da Educação. 
O prazo de gestão desses membros será de

(A) três anos, contados a partir da data de publicação do 
ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual 
período. 

(B) dois anos, contados a partir da data de publicação do 
ato de nomeação, sem a possibilidade de recondução 
por igual período.

(C) um ano, contados a partir da data de publicação do 
ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual 
período. 

(D) dois anos, contado a partir da data de publicação do 
ato de nomeação, podendo ser reconduzido por igual 
período. 

(E) três anos, contados a partir da data de publicação do 
ato de nomeação, sem a possibilidade de recondução 
por igual período.
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QUESTÃO 17
Qual é a finalidade da EBSERH?

(A)	 Prestação	de	serviços	gratuitos	de	assistência	médico-
hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico  e 
terapêutico à comunidade, assim como a prestação às 
instituições	públicas	federais	de	ensino	ou	instituições	
congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa 
e	à	extensão,	ao	ensino-aprendizagem	e	à	formação	
de	pessoas	no	campo	da	saúde	pública.

(B) Prestação de serviços gratuitos de assistência 
médico-hospitalar,	ambulatorial	e	de	apoio	diagnóstico	
e terapêutico à comunidade, assim como a prestação 
às instituições privadas de ensino ou instituições 
congêneres de serviços de apoio ao ensino, à 
pesquisa	e	à	extensão,	ao	ensino-aprendizagem	e	à	
formação	de	pessoas	no	campo	da	saúde	pública.

(C) Prestação de serviços gratuitos de assistência 
médico-hospitalar,	ambulatorial	e	de	apoio	diagnóstico	
e terapêutico à comunidade, assim como a prestação 
às	 instituições	 públicas	 municipais	 de	 ensino	 ou	
instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, 
à	pesquisa	e	à	extensão,	ao	ensino-aprendizagem	e	à	
formação	de	pessoas	no	campo	da	saúde	pública.

(D) Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos 
hospitais municipais e federais e a outras instituições 
congêneres, com implementação de sistema de 
gestão	único	com	geração	de	indicadores	quantitativos	
e qualitativos para o estabelecimento de metas.

(E) Ressarcimento das despesas com o atendimento de 
consumidores e respectivos dependentes de planos 
públicos	de	assistência	à	saúde.

QUESTÃO 18
Os membros do Conselho de Administração, salvo 
impedimento legal, farão jus a

(A) honorários trimestrais correspondentes a dez por 
cento	 da	 remuneração	 média	 mensal	 dos	 Diretores	
da	 EBSERH,	 além	 do	 reembolso	 obrigatório	 das	
despesas de locomoção e estada necessárias ao 
desempenho da função.

(B) honorários mensais correspondentes a dez por 
cento	 da	 remuneração	 média	 mensal	 dos	 Diretores	
da	 EBSERH,	 além	 do	 reembolso	 obrigatório	 das	
despesas de locomoção e estada necessárias ao 
desempenho da função.

(C) salário mensal correspondente a vinte por cento da 
remuneração	média	mensal	dos	Diretores	da	EBSERH,	
além	 do	 reembolso	 obrigatório	 das	 despesas	 de	
locomoção e estada necessárias ao desempenho da 
função.

(D) salários mensais correspondentes a dez por cento 
da	 remuneração	 média	 mensal	 dos	 Diretores	 da	
EBSERH,	além	do	reembolso	facultativo	das	despesas	
de	 locomoção	 e	 estada,	 ficando	 esse	 vinculado	 à	
comprovação de sua necessidade.

(E) honorários mensais correspondentes a vinte por 
cento	 da	 remuneração	 média	 mensal	 dos	 Diretores	
da	 EBSERH,	 além	 do	 reembolso	 obrigatório	 das	
despesas de locomoção e estada necessárias ao 
desempenho da função.

QUESTÃO 19
Quanto à organização interna da EBSERH, é 
correto afirmar que

(A) a estrutura organizacional da EBSERH, 
compreendendo a Sede, as Filiais e unidades 
centralizadas, será estabelecida no organograma 
funcional aprovado pelo Conselho de Administração, 
assim como o Plano de Cargos, Carreiras e Salários; 
o Plano de Benefícios;  e o Plano de Cargos em 
Comissão	e	de	Funções	Gratificadas.	

(B) será estabelecida no organograma funcional aprovado 
pelo Conselho de Administração, assim como o Plano 
de Cargos, Carreiras e Salários; o Plano de Benefícios; 
e o Plano de Cargos em Comissão e de Funções 
Gratificadas,	 compreendendo	 apenas	 as	 unidades	
centralizadas.

(C) a estrutura organizacional da EBSERH, 
compreendendo a Sede, as Filiais e unidades 
descentralizadas, será estabelecida no organograma 
funcional aprovado pelo Conselho de Administração, 
assim como o Plano de Cargos, Carreiras e Salários; 
o Plano de Benefícios; e o Plano de Cargos em 
Comissão	e	de	Funções	Gratificadas.

(D) as alterações na estrutura organizacional hierárquica 
e funcional, bem como as respectivas mudanças 
na distribuição de competências, nunca deverão 
ser submetidas à aprovação do Conselho de 
Administração.

(E) após aprovação pelo Conselho de Administração os 
Planos	serão	submetidos	à	aprovação	do	Ministério	do	
Planejamento, Orçamento e Gestão e à subsequente 
homologação	do	Ministério	Público	Estadual.

QUESTÃO 20
O Conselho Fiscal, como órgão permanente da 
EBSERH, compõe-se de três membros efetivos e 
respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de 
Estado da Educação, sendo:

(A) um membro indicado pelo Ministro de Estado da 
Justiça, que exercerá a sua presidência, um membro 
indicado pelo Ministro da Fazenda como representante 
do Tesouro Nacional e um membro indicado pelo 
Ministro	da	Saúde.

(B) um membro indicado pelo Ministro de Estado da 
Educação, que exercerá a sua presidência, um 
membro		 indicado	pelo	Ministro	de	Estado	da	Saúde	
e um membro indicado pelo Ministro do Trabalho e 
Emprego. 

(C) um membro indicado pelo Ministro de Estado da 
Saúde,	que	exercerá	a	sua	presidência,	um	membro	
indicado pelo Ministro de Estado da Fazenda como 
representante do Tesouro Nacional e um membro 
indicado pelo Ministro da Justiça. 

(D) um membro indicado pelo Ministro de Estado da 
Educação, que exercerá a sua presidência, um 
membro	 indicado	pelo	Ministro	 de	Estado	da	Saúde	
e um membro indicado pelo Ministro de Estado da 
Fazenda como representante do Tesouro Nacional.
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L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

(E) um membro indicado pelo Estado da Fazenda, que 
exercerá a sua presidência, um membro indicado 
pelo	Ministro	da	Saúde	e	um	membro	 indicado	pelo	
Ministro do Trabalho e Emprego.

QUESTÃO 21
De acordo com o Decreto nº 7.508 de 28/06/2011, 
considera-se Região de Saúde

(A)	 o	 espaço	 geográfico	 contínuo	 constituído	 por	
agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado 
a partir de identidades culturais, econômicas e 
sociais e de redes de comunicação e infraestrutura 
de	 transportes	 compartilhados,	 com	 a	 finalidade	 de	
integrar a organização, o planejamento e a execução 
de	ações	e	serviços	de	saúde.

(B)	 o	 espaço	 geográfico	 contínuo	 constituído	 por	
agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado 
a partir de identidades culturais, econômicas e 
sociais e de redes de comunicação e infraestrutura 
de	 transportes	 compartilhados,	 com	 a	 finalidade	 de	
interagir entre os Estados, Municípios e a União.

(C) todo o território Nacional, sem delimitação de 
identidades culturais, econômicas e sociais e de 
redes de comunicação e infraestrutura de transportes 
compartilhados.

(D)	 o	 espaço	 geográfico	 contínuo	 constituído	 por	
agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado 
a partir de identidades culturais, econômicas e 
sociais e de redes de comunicação e infraestrutura 
de	 transportes	 compartilhados,	 com	 a	 finalidade	 de	
integrar a organização, o planejamento e a execução 
de ações e serviços administrativos.

(E)	 o	 espaço	 geográfico	 contínuo	 constituído	 por	
agrupamentos de Municípios limítrofes, sem 
delimitação de identidades culturais, econômicas e 
sociais e de redes de comunicação e infraestrutura 
de	 transportes	 compartilhados,	 com	 a	 finalidade	 de	
integrar a organização, o planejamento e a execução 
de	ações	e	serviços	financeiros.

QUESTÃO 22
A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é 
única, sendo exercida em cada esfera de governo 
pelos seguintes órgãos:

(A)	 no	 âmbito	 da	União,	 pelo	Ministério	 da	Previdência,		
no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela 
respectiva	Secretaria	de	Saúde	ou	órgão	equivalente	
e, no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria 
de	Saúde	ou	órgão	equivalente.

(B)	 no	 âmbito	 da	 União,	 pelo	 Ministério	 da	 Saúde,	 	 no	
âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela 

respectiva Secretaria de Desenvolvimento e 
Cidadania ou órgão equivalente; e,  no âmbito dos 
Municípios,	 pela	 respectiva	 Secretaria	 de	 Saúde	 ou	
órgão equivalente.

(C)	 no	âmbito	da	União,	pelo	Fundo	Nacional	de	Saúde,	
no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela 
respectiva	Secretaria	de	Saúde	ou	órgão	equivalente	e		
no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria 
de	Saúde	ou	órgão	equivalente.

(D)	 no	 âmbito	 da	 União,	 pelo	 Ministério	 da	 Saúde,	
no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela 
respectiva	Secretaria	de	Saúde	ou	órgão	equivalente	
e, no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria 
de	Saúde	ou	órgão	equivalente.

(E)	 no	 âmbito	 da	 União,	 pelo	 Ministério	 da	 Saúde,	 	 no	
âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela 
respectiva	Secretaria	de	Saúde	ou	órgão	equivalente	
e, no âmbito dos Municípios, pela respectiva 
Secretaria de Desenvolvimento e Cidadania ou órgão 
equivalente.

QUESTÃO 23
Quem poderia se beneficiar da assistência à saúde 
desenvolvida pelo INAMPS, antes da criação do 
SUS?  

(A) Apenas os trabalhadores informais, sem “carteira 
assinada”, e seus dependentes, ou seja, não tinha o 
caráter universal.

(B) Todos os trabalhadores tanto da economia formal 
como os informais e seus dependentes, ou seja, tinha 
o caráter universal.

(C)	 Apenas	 os	 funcionários	 públicos	 da	 União	 e	 seus	
dependentes, ou seja, não tinha o caráter universal.

(D) Apenas os trabalhadores da economia formal, com 
“carteira assinada”, e seus dependentes, ou seja, não 
tinha o caráter universal.

(E) A toda população indiscriminadamente, demonstrando 
assim o caráter universal da assistência.

  
QUESTÃO 24

Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, 
no mínimo, ações e serviços de

(A) atenção primária, atenção psicossocial, atenção 
ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância 
sanitária. 

(B) urgência e emergência, atenção psicossocial, vigilância 
sanitária e atenção ambulatorial especializada e 
hospitalar. 

(C) atenção primária, urgência e emergência, atenção 
epidemiológica, atenção ambulatorial especializada e 
hospitalar	e	vigilância	em	saúde.		

(D) vigilância sanitária, atenção primária, urgência 
e emergência, atenção psicossocial, atenção 
ambulatorial especializada e hospitalar.   

(E) atenção primária, urgência e emergência, atenção 
psicossocial, atenção ambulatorial especializada e 
hospitalar	e	vigilância	em	saúde.	
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C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S
QUESTÃO 25

O acesso universal e igualitário à assistência 
farmacêutica pressupõe, cumulativamente:

(A) estar o usuário assistido por ações e serviços de 
saúde	do	SUS,		ter	o	medicamento	sido	prescrito	por	
profissional	 de	 saúde,	 no	 exercício	 regular	 de	 suas	
funções no SUS,  estar a prescrição em conformidade 
com a RENAME e os Protocolos Clínicos e 
Diretrizes	 Terapêuticas	 ou	 com	 a	 relação	 específica	
complementar estadual, distrital ou municipal de 
medicamentos e ter a dispensação ocorrido em 
unidades indicadas pela direção do SUS. 

(B) estar a prescrição em conformidade com a RENAME 
e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou 
com	 a	 relação	 específica	 complementar	 estadual,	
distrital	ou	municipal	de	medicamentos,	porém	devido	
ao acesso universal e igualitário os medicamentos 
poderão	ser	prescritos	por	todos	e	quaisquer	médicos	
no	exercício	regular	da	profissão	e	atingindo	a	toda	a	
população.

(C) o usuário, devido ao acesso universal e igualitário, 
não necessita estar assistido por ações e serviços 
de	 saúde	 do	 SUS,	 porém	 	 o	 medicamento	 deverá	
ter	 sido	 prescrito	 por	 profissional	 de	 saúde,	 no	
exercício regular de suas funções no SUS, estar a 
prescrição em conformidade com a RENAME e os 
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou com 
a	 relação	específica	complementar	estadual,	 distrital	
ou municipal de medicamentos e  ter a dispensação 
ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS. 

(D) estar a prescrição em conformidade com a RENAME 
e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou 
com	 a	 relação	 específica	 complementar	 apenas	 no	
âmbito distrital,  de medicamentos e  ter a dispensação 
ocorrido em unidades indicadas pela direção do 
SUS, devendo estar, o usuário, assistido por ações e 
serviços	de	saúde	do	SUS.

(E) estar o usuário assistido por ações e serviços de 
saúde	do	SUS,	porém,	devido	ao	acesso	universal	e	
igualitário à assistência farmacêutica, a prescrição da 
medicação não necessita dos Protocolos Clínicos e 
seguir as Diretrizes Terapêuticas.

QUESTÃO 26
Uma empresa de confecção adquiriu máquina a 
laser para o setor de corte. O médico do trabalho 
deve orientar o uso de qual EPI para o operador 
desta máquina?

(A) Luva de raspa.
(B) Avental de raspa.
(C)	 Óculos	específico.	
(D) Bota de segurança.
(E) Capacete de segurança.

QUESTÃO 27
A Lei Complementar n° 142, de 08 de maio/13, 
assegura a concessão de aposentadoria pelo 
Regime Geral de Previdência Social ao segurado 
com deficiência a partir de

(A) vinte e cinco (25) anos de tempo de contribuição se 
homem, e vinte (20) anos, se mulher, no caso de 
segurado	com	deficiência	grave.

(B) trinta (30) anos de tempo de contribuição se homem, e 
vinte  (20) anos, se mulher, no caso de segurado com 
deficiência	moderada.

(C) trinta e cinco (35) anos de tempo de contribuição se 
homem, e vinte e cinco  (25) anos, se mulher, no caso 
de	segurado	com	deficiência	leve.

(D)	 quarenta	 (40)	 anos	 de	 tempo	 de	 contribuição	 se	
homem, e vinte e cinco  (25) anos, se mulher, no caso 
de	segurado	com	deficiência	leve.

(E) cinquenta (50) anos de idade,  se homem, e quarenta 
e	cinco	 (45)	 anos,	 se	mulher,	 independente	do	grau	
de	 deficiência,	 desde	 que	 cumprido	 tempo	 mínimo	
de contribuição de 15 (quinze) anos, comprovada a 
existência	de	deficiência	durante	igual	período.

QUESTÃO 28
Qual é a conduta que o Médico do Trabalho deve ter 
ao realizar exame admissional em uma candidata 
para a vaga de auxiliar de costura e detectar que a 
mesma esta grávida de 20 semanas?

(A) Orientar e adequar o trabalho e o posto de trabalho 
para a funcionária e emitir  ASO como  Apta. 

(B)	 Avisar	o	RH	imediatamente	para	não	contratá-la.
(C) Pela politica da empresa em não contratar gestantes, 

emitir ASO como Inapto.
(D)	 Encaminhá-la	para	o	obstetra	e	para	o	INSS.
(E) Levantar junto ao setor que fez a entrevista de 

admissão se ela mentiu quanto à gestação e solicitar  
advertência.



9 Cargo: Médico - Medicina do Trabalho

QUESTÃO 29
O artigo 120, da Lei 8.213/1991, prevê que “nos 
casos de negligência quanto às normas-padrão 
de segurança e higiene do trabalho indicados para 
a proteção individual e coletiva”, a Previdência 
Social proporá contra os responsáveis ação

(A) recessiva.
(B) penal.
(C) cível.
(D) trabalhista.
(E) regressiva.

QUESTÃO 30
O SESMT de uma grande empresa fez levantamento 
dos acidentes ocorridos na empresa no período 
dos últimos 08 meses, e os resultados obtidos 
foram 02, 04, 01, 02, 03, 00, 05 e 02. A MODA desta 
amostra é

(A) 01.
(B) 03.
(C) 05.
(D) 02.
(E)	 04.

QUESTÃO 31
Funcionário do setor administrativo sofreu fratura 
em antebraço direito em acidente doméstico. Ele 
procurou o ambulatório médico da empresa com 
atestado de 45 dias de afastamento, mas como era 
final de ano e tinha muito serviço para terminar, 
solicitou para o médico do trabalho da empresa se 
podia trabalhar, já que a fratura não atrapalharia 
seu desempenho, pois o trabalho que exercia era 
leve. Neste caso, qual é a melhor conduta que o 
médico do trabalho deve tomar?

(A)	 Não	 liberá-lo	 ao	 trabalho,	 pois	 está	 em	 atestado	 de	
outro	médico	e	tem	que	cumprir	de	forma	integral	os	
dias de afastamento.  

(B) Encaminhar para perícia do INSS solicitando esta 
possibilidade.

(C) Avaliar se tem condições de trabalho e, se estiver, 
liberá-lo	 para	 o	 trabalho	 	 sob	 supervisão	 do	
encarregado	e	do	médico	do	trabalho.

(D)	 Não	 liberar	porque	não	é	conduta	do	médico	e	nem	
política da empresa.

(E)	 Como	o	médico	do	trabalho	não	tem	competência	para	
avaliar	 atestado	 fornecido	 por	 outros	 profissionais,	
deve  solicitar autorização do ortopedista, pois somente 
este pode liberar o funcionário para o trabalho.

QUESTÃO 32
Um dos fatores de risco das LER/DORT pode 
estar relacionado com a carga mecânica músculo-
esquelética, que pode ser entendida como a carga 
mecânica exercida sobre seus tecidos e inclui

(A) tensão e irritação.
(B) fricção e irritação.

(C) pressão, tensão e fricção.
(D) somente fricção e pressão.
(E) tensão, pressão, fricção e irritação.

QUESTÃO 33
Há ocorrência de edema pulmonar e espasmo de 
glote quando acontece inalação de

(A) Acetona.
(B) Benzeno.
(C) Sílica.
(D) Amônia.
(E) Xilol.

QUESTÃO 34
Para um posto de trabalho onde se realiza trabalho 
pesado, a altura da bancada deve estar na altura

(A) dos ombros.
(B)	 do	púbis.
(C) da linha mamilar.
(D) dos cotovelos.
(E) do umbigo.

QUESTÃO 35
A NR-35 – Trabalho em Altura – determina que os 
exames e a sistemática de avaliação sejam partes 
integrantes do PCMSO e que seja realizado exame 
médico voltado às patologias que poderão originar 
mal súbito e queda de altura, considerando 
também os fatores psicossociais. Quanto aos 
exames complementares a serem realizados, é 
correto afirmar que

(A)	 a	 NR	 35	 não	 especifica	 os	 tipos	 de	 exames	
complementares,	 cabendo	 ao	 Médico	 do	 Trabalho	
Coordenador solicitar quais são os exames a serem 
realizados.

(B)	 é	 obrigatória,	 pelo	 menos,	 a	 realização	 do	
Eletroencefalograma. 

(C)	 é	 obrigatória,	 pelo	 menos,	 a	 realização	 do	
Eletrocardiograma.

(D)	 é	 obrigatória	 a	 realização	 do	 Eletrocardiograma	 e	
Eletroencefalograma.

(E)	 é	obrigatória	avaliação	psicológica.

QUESTÃO 36
Trabalhador que tem como rotina uso de alicates 
sem pega anatômica tem propensão a desenvolver

(A) dedo em gatilho.
(B) epicondilite do cotovelo.
(C)	 síndrome	do	desfiladeiro	torácico.
(D) síndrome do canal de Guyon.
(E) tenossinovite de Quervain.
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QUESTÃO 37
É muito comum quem trabalha na construção civil 
como pedreiro e servente  ter contato direto com o 
cimento, na maioria das vezes, sem o uso de EPIs, 
como luvas e roupas especiais.  O contato direto 
com este produto pode desencadear

(A) catarata.
(B) onicomicose.
(C) dermatose ocupacional.
(D) cãimbras.
(E)	 pneumoconiose	fibrosante.

QUESTÃO 38
O Médico Coordenador deve incluir, no PCMSO, 
exames para controle biológico em caso de 
trabalhadores expostos aos agrotóxicos da classe 
dos carbamatos e organofosforados, incluindo a 
análise de

(A)	 ácido	hipúrico.
(B) colinesterase eritrocitária e plasmática.
(C)	 ácido	metil	hipúrico.
(D)	 ácido	mandélico.
(E) carboxihemoglobina.

QUESTÃO 39
Jovem de 19 anos consegue o primeiro emprego 
e, após 7 meses de atividade na empresa, sofre 
fratura em tornozelo direito durante jogo de futebol 
com os amigos no final de semana. Foi submetido 
à cirurgia e ficou afastado do trabalho por 60 dias. 
Recebeu alta do ortopedista estando apto ao 
trabalho. Como seu problema não foi adquirido no 
trabalho e houve contribuição somente durante 7 
meses para o INSS, é de se esperar

(A) a concessão do benefício pela Previdência a partir do 
15°	dia	do	afastamento	médico.

(B)	 a	concessão	do	beneficio	pela	Previdência	a	partir	do	
30°	dia	do	afastamento	médico.

(C) que a concessão do benefício dependa da pericia 
médica	do	INSS.

(D) a não concessão do benefício, pois se encontra no 
período de carência.

(E) que seja necessário abertura da CAT.

QUESTÃO 40
Funcionário procura o ambulatório médico da 
empresa com quadro de asma, e relata que 
trabalha como operador de máquina no setor de 
beneficiamento de madeira, local conhecido pelo 
nível elevado de poeira. Nega história de asma 
antes de entrar na empresa.  Relata também 
broncoespasmos noturnos. Dos exames a seguir, 
qual é o melhor método que o médico do trabalho 
deverá realizar para estabelecimento do nexo 
causal? 

(A) Broncoscopia.
(B)	 Radiografia	dos	seios	da	face.

(C)	 Tomografia	computadorizada	dos	pulmões.
(D) Testes cutâneos.
(E)	 Curva	de	Peak	Flow.

QUESTÃO 41
Funcionário de uma prefeitura no interior do Paraná 
estava fazendo uma roçada em um terreno baldio 
e sentiu uma picada na perna. Como a dor não foi 
muito forte, continuou o trabalho e nem avisou 
seu superior, mas em poucas horas começou a 
ter dificuldade de abrir os olhos, apresentando 
aspecto sonolento, visão turva, dor muscular 
generalizada. Foi levado ao pronto atendimento 
do hospital da cidade. O quadro citado acima é 
característico de acidente por

(A) escorpião.
(B) cascavel.
(C) cobra cega.
(D) jararaca.
(E) caranguejeira.

QUESTÃO 42
Quando um funcionário procura o ambulatório 
médico da empresa reclamando que está esgotado 
profissionalmente, com atitudes e condutas 
negativas à organização e ao trabalho, e toda 
vez que acorda não tem vontade nenhuma de vir 
trabalhar, o médico do trabalho deve diagnosticar 
este quadro como

(A)	 Síndrome	de	Burn-Out.
(B) Síndrome de pânico.
(C) Transtorno bipolar.
(D) Anemia.
(E) Síndrome de ansiedade.

QUESTÃO 43
Funcionário de um grande banco foi demitido e, ao 
realizar exame demissional, apresentou ao médico 
do trabalho exame de Ressonância Magnética da 
coluna lombar que mostra 3 hérnias de disco. Relata 
que desde a adolescência pratica musculação, 
principalmente levantamento de peso, e confirma 
que as hérnias não foram adquiridas no trabalho 
e sim pelo excesso na academia. Mesmo assim, 
relata que não poderia ser mandado embora, 
porque estava em tratamento ortopédico, mas em 
nenhum momento foi afastado do trabalho. Qual é 
a conduta do médico do trabalho neste caso?

(A) Orientar o paciente e emitir ASO demissional como 
apto.

(B)	 Encaminhá-lo	ao	RH	da	empresa	para	ele	apresentar	
sua história.

(C) Não anotar nada no prontuário para não vir a se 
prejudicar futuramente.

(D) Emitir  o ASO demissional como apto o mais rápido 
possível para não prejudicar a empresa.

(E) Solicitar a abertura da CAT.
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QUESTÃO 44
Entre as causas citadas a seguir, qual NÃO 
desencadeia perda auditiva neurossensorial?  

(A) Traumas na região da cabeça.
(B) Ruído elevado.
(C) Alcoolismo.
(D) Diabetes.
(E) Hipertensão.

QUESTÃO 45
Sergio, 27 anos, operador de máquina cortadeira 
em uma moveleira, sofreu acidente de trabalho 
típico, no qual teve perda dos dedos da mão 
direita, preservando somente o polegar. Ficou 
afastado do trabalho por 60 dias, recebeu alta do 
INSS e retornou ao trabalho exercendo trabalho 
com menos complexidade. Neste caso, ele passa 
a receber do INSS

(A) aposentadoria por invalidez previdenciária.
(B) aposentadoria por invalidez acidentária.
(C)	 auxílio-acidente	de	40%	do	salário	mínimo.
(D)	 auxílio-acidente	de	50%	do	salário	benefício.
(E)	 auxílio-acidente	de	50%	do	salário	mínimo.

QUESTÃO 46
Funcionário que atua como auxiliar de distribuição 
de uma distribuidora de bebidas procurou o 
ambulatório médico da empresa com  quadro 
de febre alta repentina, fortes dores de cabeça, 
dores nas juntas e músculos, dores intensas atrás 
dos olhos,  náusea e vômito. Apresenta também 
manchas vermelhas no corpo. No exame de 
sangue não apresentou anemia. Tem como rotina 
entregar bebidas nos estabelecimentos situados 
no centro da cidade. O médico do trabalho deve 
suspeitar de

(A) gripe. 
(B) malária.
(C)	 quadro	alérgico.
(D) febre amarela. 
(E) dengue.

QUESTÃO 47
De acordo com a Resolução CFM 1810 de 14 de 
novembro de 2006, o Médico do Trabalho

(A) pode atuar somente como perito judicial.
(B) pode atuar somente como perito  previdenciário.
(C) pode atuar como perito judicial e  previdenciário.
(D)	 não	pode	atuar	somente	como	assistente	técnico.
(E) não pode  atuar como perito judicial, securitário, 

previdenciário	 ou	 assistente	 técnico,	 nos	 casos	 que	
envolvam	 a	 firma	 contratante	 e/ou	 seus	 assistidos	
(atuais ou passados).

QUESTÃO 48
Quando um funcionário apresenta quadro de 
Diabetes  relacionada ao trabalho, o médico 
do trabalho tem como uma das causas para o 
desencadeamento deste quadro

(A) segurança no emprego.
(B) horário e turnos irregulares.
(C) ambiente de trabalho salubre.
(D) satisfação no trabalho.
(E)	 ambiente	de	trabalho	sem	conflitos	interpessoais.

QUESTÃO 49
Os funcionários de um frigorífico de médio porte 
tiveram intoxicação alimentar grave, com mais 
de 50 funcionários afastados devido a quadro de 
diarreia e vômito. Neste caso, a melhor conduta a 
ser tomada pelo médico do trabalho da empresa é

(A) lacrar para sempre o refeitório da empresa. 
(B) orientar a troca de todos os funcionários do refeitório.
(C) orientar que daqui para frente os funcionários deverão 

trazer sua própria comida.
(D) orientar que se pegue amostra da comida, encaminhe 

para análise de laboratório e descarte o que restou, 
além	de	higienizar	todo	o	refeitório.

(E) como já aconteceu a intoxicação, não tem mais o que 
fazer.

QUESTÃO 50
Os testes a seguir são utilizados para avaliar 
comprometimento em punho, EXCETO

(A) Phalen.
(B) Phalen Invertido.
(C) Speed.
(D) Filkenstein.
(E) Allen.




