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AVALIAÇÃO ESCRITA OBJETIVA  
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
1. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

a) Este CADERNO DE PROVAS com 10 (dez) questões de Língua 
Portuguesa,10 (dez) questões de Matemática e 20 (Vinte) questões Específicas 
para o cargo de MÉDICO DO TRABALHO, sem repetição ou falha. 
b) 1 (um) CARTÃO RESPOSTA relacionado a Avaliação para estecargo.  

2. Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e o seu número de 
inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO RESPOSTA. Caso contrário, 
notifique o fato IMEDIATAMENTE ao fiscal. 
3. Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO 
RESPOSTA, com caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta ou azul. 
4. Tenha muito cuidado com o CARTÃO RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR 
ou MANCHAR. 
5. SERÁ ELIMINADO deste Processo Seletivo Público o candidato que: 

a) Se utilizar, durante a realização da prova, de máquinas e/ou relógios de 
calcular, bem como de rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou 
fontes de consultas de qualquer espécie. 
b) Se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo CADERNO 
DE PROVA e/ou CARTÃO RESPOSTA. 
c) Se recusar a entregar o CADERNO DE PROVAS e/ou o CARTÃO RESPOSTA 
quando terminar o tempo estabelecido. 
d) Não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO RESPOSTA. 

6. O Candidato somente poderá se ausentar do local de aplicação das provas após 1 
(uma) hora contada a partir do efetivo início. 
7. O CADERNO DE PROVAS não poderá ser levado pelo Candidato, em qualquer 
momento. 
8. Quando terminar, entregue ao fiscal, sob pena de eliminação, o CADERNO DE 
PROVAS e o CARTÃO RESPOSTA. 
9. O tempo disponível para realização desta Avaliação é de até04h00min. (quatro 
horas) para os candidatos que escolheram mais de uma opção, estando 
compreendido, neste período, o preenchimento do CARTÃO RESPOSTA. 
10. As questões desta Avaliação estarão disponíveis, no primeiro dia útil após a sua 
realização no endereço eletrônico: www.faepesul.org.br/concursos. 

 
 
 
 

Boa Prova! 
 

 
 
 

FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNISUL 
Abril/2016 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
_______________________________________________________________________ 
 
Texto para as questões 1,  2 e 3: 

 
Meu, seu e nosso 

 
Seja por ideologia, seja por redução de gastos ou para fazer negócios, o consumo 
colaborativo está se afirmando. 
 

 Sérgio Fernandes e Marcos Zinani vão e voltam do 
trabalho de carro juntos, todos os dias. Eles se conheceram por 
meio do site Caronetas e há meses dividem custos e 
compartilham o tempo gasto no trajeto. Ana Luiza McLaren 
casou e sentiu seu apartamento ficar pequeno para duas 
pessoas. Então, juntou um monte de coisas encostadas e criou o 
blog Enjoei para vender tudo. A iniciativa teve tanto sucesso que 
foi promovida a site, reunindo muitos outros “enjoados”, e hoje 

é o sustento do casal. 
Esses são exemplos recentes de uma mania que vem se disseminando pela – e 

graças à – internet: consumo colaborativo. Estão se multiplicando os sites de 
compartilhamento, de empréstimo, de troca ou venda de bens usados que  aproximam 
interessados, removem intermediários e criam novas redes de afinidades. “Eles 
quebram a ideia do consumismo combinado com obsolescência planejada – a 
estratégia de projetar tudo para ficar ultrapassado em curto prazo”, define o 
socioeconomista Marcos Arruda. 

Nem sempre, entretanto, as iniciativas desse tipo acontecem de caso pensado. 
Ana Luiza confessa que a decisão de criar o blog Enjoei não teve o objetivo de reduzir o 
desperdício e cuidar do meio ambiente. Foi uma questão pessoal de ordem prática: 
falta de espaço no armário. “Mas é verdade que há um gosto especial em colocar uma 
coisa no correio, sabendo que outra pessoa vai continuar dando utilidade a ela”, 
completa. “Acho que seria forçar a barra dizer que o perfil dos usuários é marcado 
pelo consumo consciente. Tem gente que está vendendo coisas simplesmente porque 
quer levantar dinheiro com o que tem parado em casa.” Para Ana, a distância do seu 
site para o Mercado Livre é pouca e muita ao mesmo tempo. O Enjoei seria um 
shopping em que é mais gostoso passear, e onde se consegue vender os produtos por 
um preço mais alto do que no Mercado Livre. Mas, ainda assim, um tanto abaixo dos 
valores sempre mais caros, e às vezes proibitivos, praticados hoje nas lojas de artigos 
novos. 
           O consumo compartilhado é uma força cultural e econômica poderosa que está 
reinventando não apenas aquilo que se consome, mas a forma de consumir, além de 
contribuir pela resolução de problemas ambientais. De um lado tem-se os recursos 
mais escassos e, de outro, uma consciência mais elevada. Agora que o cerco está mais 
apertado, as pessoas estão em busca de soluções mais efetivas, mais coletivas. 
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Demorou para a população chegar  até aqui, mas não é possível acelerar o curso do 
rio. [adaptado] 
       Por Renata Valério de Mesquita 
  

(Disponível em<http://revistaplaneta.terra.com.br/secao/comportamento/meu-seu-e-nosso)  

 
 

1. De acordo com o contexto em análise, pode-se afirmar que o tema principal desse 
texto é: 
 

A) Consumo colaborativo. 

B) Compras na Internet.  

C) Sites de compartilhamento. 

D) Redes de afinidades. 

E) Consumismo combinado. 

 

 

2. Em se tratando de funções da linguagem, identifique o objetivo principal nesse 
texto e marque a função da linguagem predominante. 

 
A) Emotiva. 

B) Conativa. 

C) Poética. 

D) Referencial.  

E) Expressiva. 

 

 

3. Analise as afirmações:  

 

I. A palavra “ideia”, uma paroxítona, perdeu o acento gráfico com a Reforma   

Ortográfica em vigor a partir de 2016.   

II. “Desperdício” é um exemplo de paroxítona terminada em hiato. 

III. “Distância”,  acentuada por ser uma paroxítona terminada em ‘A’. 

IV. “Econômica”, exemplo de paroxítona, e todas as paroxítonas são acentuadas. 

 

Sobre essas afirmações, é CORRETO dizer: 

 

A) I e II estão corretas. 

B) Apenas I está correta.  

C) II e IV estão corretas. 

D) Apenas a III está correta. 

E) Todas estão corretas. 
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4. Analise atentamente a presença ou a ausência de acento gráfico nas palavras 
abaixo e indique a alternativa em que não há erro: 
 

A) ruím - termômetro - táxi – talvez. 

B) flôres - econômia - biquíni - globo. 

C) bambu - através - sozinho - juiz. 

D) econômico - gíz - juízes - cajú.  

E) portuguêses - princesa - faísca.  

 

 

5. Quanto ao emprego dos porquês, qual das alternativas abaixo preenche 
corretamente as lacunas das seguintes frases: 
 
I. Por favor, diga-nos _______________ as mentiras? 
II. Ainda será necessário explicar os _______________ de tantas injustiças com aquelas 

pessoas. 
III. Saíram de casa sem avisar a família. __________? 
IV. Não compareceram às provas ___________ já haviam sido aprovados em outro 

concurso. 
V. Estavam ansiosos _________ os resultados fossem rapidamente divulgados na 

reunião da empresa. 
 

A) porquê, por quês, Por que, porque, porque. 

B) por quê, porquês, Porquê, porque, por quê. 

C) porque, porquês, Por quê, por que, porque. 

D) porquê, porquês, Por que, por quê, por quê. 

E) por que, porquês, Por quê, porque, por que. 

 

 

6. Sobre as regras da concordância nominal nas frases: 
 
I. Pediu trezentos gramas de salsicha importada. 
II. Havia ainda bastantes frascos contaminados sobre a mesa do laboratório. 
III. Elas parecem mesmas interessadas em resolver os conflitos entre o grupo de 

funcionários. 
IV. Eu, felizmente, já estou quites com o imposto de renda. 
 
Sobre essas frases, podemos afirmar que: 
 

A) apenas I e II estão corretas. 

B) apenas II e IV estão corretas. 

C) apenas a frase I está correta. 

D) todas estão corretas. 

E) todas estão incorretas. 
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7. A alternativa que está coerente com as regras da concordância nominal é: 
 

A) Ternos marrons-claros.   

B) Tratados lusos-brasileiros.  

C) Aulas teórico-práticas.  

D) Sapatos azul-marinhos. 

E) Camisas verdes-escuras.  

 

 
8. Em se tratando de concordância verbal, deve ser assinalada como CORRETA 
apenas a alternativa: 
 

A) Sempre podem haver opiniões contrárias à nossa intenção partidária. 

B) Segundo consta, vão haver novas propostas de acordo salarial. 

C) Fazem dias que não sabemos para onde fugir do calor. 

D) Pelo que disse o delegado, devem existir outras respostas para esse caso. 

E) Ainda falta, conforme o relatório final, as assinaturas de todos os beneficiários do 

testamento. 

 

 

9. Assinale a alternativa correta, conforme a gramática da língua culta, analisando a  
regência do verbo “preferir”: 
 

A) Preferia pizza à churrasco. 

B) Preferia pizza a churrasco.  

C) Preferia mais a pizza do que o churrasco. 

D) Preferia mil vezes mais a pizza ao churrasco. 

E) Preferia o churrasco do que a pizza. 

 

 

10. A oração sublinhada no período “É importante que os brasileiros conheçam um 
Brasil melhor.” deve ser classificada como: 
 

A) Subordinada Substantiva Objetiva Indireta. 

B) Subordinada Substantiva Predicativa. 

C) Subordinada Substantiva Apositiva. 

D) Subordinada Substantiva Objetiva Direta. 

E) Subordinada Substantiva Subjetiva. 
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MATEMÁTICA 
_______________________________________________________________________ 
 
 
11. Gisela aplicou um capital de R$ 13000,00 a juros compostos, por um período de 7 
meses a uma taxa de 𝟖% ao mês. Após o período de aplicação, Gisela pretende 
destinar 15% do valor resgatado à educação de seu filho, nestas condições, assinale a 
alternativa que corresponde o valor que Gisela resguardará à educação de seu filho 
.Para este exercício, utilize 𝟏, 𝟎𝟖𝟕 = 𝟏, 𝟕𝟏𝟒. 
 

A) R$ 3.180,40 

B) R$ 3.483,50 

C) R$ 3.290,30 

D) R$ 2.980,75 

E) R$ 3.342,30 

 
 
 
12. Considere as proposições abaixo: 
 

(     ) Sejam 𝑎 e 𝑏 números reais, e  𝑎 ≠ 0, tais que 𝑎𝑥 < 𝑏, então 𝑥 <
𝑏

𝑎
 

(     ) √√√√256 = √2 

(     ) O número 7 é a única raiz da equação −2𝑥2 + 2𝑥 + 84 = 0 

(     ) Na equação 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0, em que 𝑎 ≠ 0, se ∆ =  𝑏2 − 4𝑎𝑐 > 0 então 

a equação possui       duas raízes reais e distintas. 

 
Julgue V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas e, assinale a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo: 
 

A) F – V – V – V  

B) V – V – F – V  

C) F – V – F – V  

D) F – F – F – F 

E) V – V – F – F 
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13. Assinale a alternativa que apresenta o conjunto solução da inequação: 
 

  
3𝑥 (𝑥+3)

−3
≤ −4 

 
A)  𝑆 = {𝑥 ∈ ℝ| − 4 < 𝑥 < 1} 

B) 𝑆 = {𝑥 ∈ ℝ| 𝑥 < −4 𝑜𝑢 𝑥 > 1} 

C) 𝑆 = {𝑥 ∈ ℝ| − 4 ≤ 𝑥 ≤ 1} 

D) 𝑆 = {𝑥 ∈ ℝ| 𝑥 ≤ −4 𝑜𝑢 𝑥 ≥ 1} 

E) 𝑆 = {𝑥 ∈ ℝ| 𝑥 ≤ −1 𝑜𝑢 𝑥 ≥ 4} 

 
 
 
14. Acerca de matrizes e determinantes, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

A) Se 𝐴 e 𝐵 são matrizes quadradas de ordem n que comutam, então a igualdade 

(𝐴 + 𝐵)(𝐴 − 𝐵) =  𝐴2 − 𝐵2  é sempre verdadeira. 

B) O elemento 𝑐13 da matriz 𝐶 = 𝐴 . 𝐵 em que 𝐴 e 𝐵 são matrizes quadradas de 

ordem 3, 𝑎𝑖𝑗 = 𝑖 + 𝑗 e 𝑏𝑖𝑗 = 𝑖 − 𝑗,  é −8 

C) |

−1 −3 11 7
0 2 −5 6

0 0 4 1
2⁄

0 0 0 −3

| = 24 

D) Para qualquer matriz 𝐴 quadrada de ordem n, é válido que det(𝐴) = det (𝐴𝑇). 

E) 
|

|

−1 −4 3 1
2⁄ 2

3⁄

2 7 22 −8 −7
0 0 0 0 0

11
7⁄ 9 −12 5 −3

15 −9 3 4 1

|

|
= 0 

 
 
 
15. Assinale a alternativa que apresenta o conjunto domínio e o conjunto imagem, 

respectivamente, da função 𝒚 = 𝒇(𝒙) =  𝒙𝟐 − 𝟒𝒙 + 𝟑. 
 

A) 𝐷(𝑓) = ] − ∞, 1]  e 𝐼𝑚(𝑓) = [−1, +∞[ 

B) 𝐷(𝑓) =  ℝ+ e 𝐼𝑚(𝑓) = [−1, +∞[ 

C) 𝐷(𝑓) =  ℝ e 𝐼𝑚(𝑓) = ℝ+
∗  

D) 𝐷(𝑓) =  ℝ = 𝐼𝑚(𝑓) 

E) 𝐷(𝑓) =  ℝ e 𝐼𝑚(𝑓) = [−1, +∞[ 
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16. Em relação do gráfico de 𝒇, definida de ℝ em ℝ, em que 𝒚 = 𝒇(𝒙) =  𝒂𝒙𝟐 +
𝒃𝒙 + 𝒄, e 𝒂 ≠ 𝟎, podemos afirmar que: 
 
 

A) 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 2𝑥 + 2 

B) o sinal do coeficiente 𝑏 é negativo 

C) ∆ =  𝑏2 − 4𝑎𝑐 é positivo 

D) 𝑓 possui uma única raiz real 

E) 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 2𝑥 + 1 

 
 
 
 
 

17. Assinale a alternativa que apresenta o algarismo das unidades da soma 𝟗𝟐𝟎𝟏𝟓 +
𝟗𝟐𝟎𝟏𝟔. 
 

A) 0 

B) 1 

C) 2 

D) 7 

E) 9 

 
 
 
18. Considere as proposições: 
 
I. O valor de 𝑥 na sequência (9, 3, 1, 𝑥, … ) é −3. 

II O vigésimo termo da PA, em que 𝑎8 = 7 e 𝑟 =  −3 é igual a −29. 

III. A soma dos infinitos termos da PG (1, 1
2⁄ , 1

4⁄ , 1
8⁄ , … ) é igual a 2. 

IV. As sequências monótonas ou constantes são progressões aritméticas de razão nula 

e progressões geométricas de razão unitária. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de proposição(ões) CORRETA(S): 
 

A) 2 

B) 0 

C) 1 

D) 3 

E) 4 
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19. Determine o valor de 𝒏 na equação: 𝒏! − 𝟏𝟐𝟎𝒏𝟐 + 𝟏𝟐𝟎𝒏 = 𝟎 e, 

posteriormente assinale a alternativa que apresenta o valor de 𝒏𝟐 + 𝟏𝟑. 
 

A) 94 

B) 77 

C) 62 

D) 113 

E) 134 

 
 
20. Analise as proposições: 
 
(     ) O número 4488 em algarismos romanos equivale a 𝐼𝑉̅̅ ̅𝐶𝐷𝐿𝑋𝑋𝑋𝑉𝐼𝐼𝐼. 

(     ) O número 5040 possui 60 divisores positivos ou 120 divisores inteiros. 

(     ) Os números 𝜋, √4
3

, √−8
3

 e √2 são números irracionais. 

(     ) Os números −2, 1
8⁄ , √4

3
 e (−1)

1
2⁄  são números reais. 

 
Julgue V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas e, assinale a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo: 
 

A) V – V – V – V 

B) V – V – F – F  

C) V – V – V – F  

D) V – V – F – V  

E) F – F – F – F  

 

 

FORMULÁRIO 

 
𝑀 = 𝐶 . (1 + 𝑖)𝑛 

 

𝑛! = 𝑛 . (𝑛 − 1) . (𝑛 − 2). ⋯ . 3 . 2 . 1 

𝑎𝑛 =  𝑎1 + (𝑛 − 1)𝑟 𝑆∞ =  
𝑎1

1 − 𝑞
 

 
𝑎𝑘 = 𝑎1 + (𝑛 − 𝑘)𝑟 
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ESPECÍFICAS 
 
 
21. Relacionado aos aspectos gerais da Medicina do Trabalho, leia os itens que 
seguem e assinale o que se pede: 
 
I. A saúde ocupacional é parte integrante do Sistema Único de Saúde, sendo 

assegurado aos trabalhadores alguns itens, como, a restrições quanto ao ingresso 
aos locais de trabalho de representantes sindicais para ouvir os empregados a 
respeito das condições de trabalho e acompanhamento da ação fiscalizadora 
referente à segurança, higiene e medicina do trabalho. 

II. A saúde ocupacional é parte integrante do Sistema Único de Saúde, sendo 
assegurado aos trabalhadores alguns itens, como, a recusa do trabalho em 
ambientes que não tiverem seus riscos controlados com garantia de permanência 
no emprego e sem redução salarial.  

III. Toda CAT pode ser preenchida por qualquer profissional da saúde, quem fez o 
primeiro atendimento ou por outro que fará o acompanhamento, com base  nas 
informações da ficha ou no relatório de ocorrência do Pronto Atendimento. 

IV. A Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) é um componente do Sistema 
Nacional de Vigilância em Saúde. 

V. Em sua atual formatação institucional, a Renast deve integrar a rede de serviços do 
SUS por meio de Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), além de 
elaborar protocolos, linhas de cuidado, e instrumentos que favorecem a 
integralidade das ações, envolvendo apenas a atenção básica em saúde serviços e 
municípios sentinela. 

 
Os itens que contemplam as informações INCORRETAS estão apontadas na 
alternativa:  
 

A) II, IV, V. 

B) I, III, V. 

C) I, II, IV. 

D) II e IV. 

E) I e V.  
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22. Referente às questões relacionadas ao Sistema Único de Saúde e aspectos gerais 
de suas portarias, leia os itens que seguem colocando V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as afirmativas falsas, após assinale o que se pede:  
 
(     ) O Decreto Nº 7.508, de 28 de Junho de 2011 regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, e dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, 
o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa 
aponta que  a Região de Saúde corresponde ao 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.  

(   ) Em conformidade a Portaria nº 104/2011, os casos confirmados de agravos 
relacionados ao trabalho de notificação compulsória devem ser notificados em 
serviços de vigilância epidemiológica.  

(     ) A Portaria GM no 154, de 2008, criou os Núcleos de Apoio à Saúde da Família – 
NASF, com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção 
básica, bem como sua resolubilidade, sendo que o NASF deve ser constituído por 
equipes compostas por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, que 
atuem em parceria com os profissionais das Equipes Saúde da Família. 

(   ) O Sistema Único de Saúde (SUS) obedece a um conjunto de princípios que 
compõem sua filosofia. Seus princípios de organização do SUS baseiam-se na 
resolubilidade que significa a capacidade de resolução dos serviços, em todos os 
níveis de assistência. 

(   ) O Sistema Único de Saúde (SUS) é regido pelos princípios da universalidade, 
equidade e integralidade, este princípio da integralidade significa que todo 
indivíduo tem acesso ao serviço de saúde gratuito no país.  

 
A alternativa que contempla a ordem CORRETA de cima para baixo está na 
alternativa: 
 

A) V, F, F, V, F.  

B) F, V, V, F, V. 

C) V, F, F, V, V. 

D) F, V, F, V, F. 

E) V, F, V, V, F. 
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23. “Os distúrbios do sistema locomotor são encontrados em ampla gama de 
ocupações”. Relacionado à dor leia os itens que seguem e assinale o que se pede:  
 
 
I. A dor nociceptiva é causada por excitação direta das fibras nervosas e não 

disparada pelos receptores álgicos ou terminações nervosas livres. 
II. A dor neurogênica pode ser causada pela excitação direta das fibras nervosas de 

tecido periférico.  
III. Para identificação da dor psicogênica muitas vezes baseiam-se no fato do nem 

sempre serem encontrados sinais objetivos de dano real ao tecido periférico do 
sistema locomotor nos trabalhadores com distúrbios relacionados ao trabalho.  

IV. A dor Psicogênica ou fadiga identificada quando o trabalho muscular é realizado 
durante um tempo prolongado, pode ocasionar a realização menos cuidadosa ou 
precisa da atividade, podendo, portanto, resultar em acidente.  

V. Pode-se destacar que a dor miogênica disparada a partir do próprio músculo pode 
ser considerada como dor nociceptiva. 

 
 
Dos itens acima estão CORRETOS os apontados na alternativa: 
 

A) I e IV.  

B) I e IV. 

C) III e V. 

D) II e V.  

E) Todos estão corretos. 
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24. Referente a assuntos gerais relacionados as regras trabalhistas, leia os itens que 
seguem, coloque V se a afirmação for verdadeira e F se a afirmação for falsa, após 
assinale o que se pede: 
 
(  ) O atestado médico, para abono de faltas ao trabalho, tem limitações 

regulamentadas por lei. Não dispondo a empresa de médico da instituição de 
previdência a que esteja filiado o empregado, por médico do Serviço Social da 
Indústria ou do Serviço Social do Comércio, por médico de repartição federal, 
estadual ou municipal, incumbido de assunto de higiene ou saúde, ou, inexistindo 
na localidade médicos nas condições acima especificados, por médico do sindicato 
a que pertença o empregado ou por profissional da escolha deste.  

(     ) Durante os primeiros dezesseis dias consecutivos de afastamento da atividade por 
motivo de doença, incumbe à empresa pagar ao segurado empregado o seu 
salário. Cabe à empresa que dispuser de serviço médico próprio ou em convênio o 
exame médico e o abono das faltas correspondentes aos primeiros quinze dias de 
afastamento. 

(    ) Se concedido novo benefício decorrente da mesma doença dentro de sessenta 
dias contados da cessação do benefício anterior, a empresa fica desobrigada do 
pagamento relativo aos quinze primeiros dias de afastamento, prorrogando-se o 
benefício anterior e descontando-se os dias trabalhados, se for o caso.  

(   ) O atestado médico, portanto, não deve "a priori" ter sua validade recusa da 
porquanto estarão sempre presentes no procedimento do médico que o forneceu 
a presunção de lisura e perícia técnica, exceto se for reconhecido favorecimento 
ou falsidade na sua elaboração quando então, além da recusa, é acertado 
requisitar a instauração do competente inquérito policial e, também, a 
representação ao Conselho Regional de Medicina para instauração do 
indispensável procedimento administrativo disciplinar. 

(   ) Segundo o Art. 482 da CLT, entre as diversas possíveis motivações para uma 
demissão por justa causa podemos citar como exemplo a violação de regras 
morais ou jurídicas, como, comportamento incompatível com o permitido pelas 
regras da sociedade, tal como conduta libidinosa ou qualquer tipo de assédio, 
execução de negociações por conta própria sem a permissão do empregador, 
onde podem ser incluídas qualquer tipo de vendas e negociação dentro do 
ambiente de trabalho, roubo com falsificação de documentos.  

 
A ordem CORRETA de cima para baixo está na alternativa:  
 

A) V, F, V, V, F.  

B) F, V, F, V, V. 

C) V, F, V, V, V. 

D) F, F, V, V, F. 

E) V, F, V, F, V.  
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25. Leia o caso abaixo e associe a possível patologia:  
 
Paciente jovem de 28 anos, com atividade laboral de flexão e elevação continua do 
ombro e braço, apresenta dor e rigidez no ombro, com limitação seria da capacidade 
do ombro se movimentar, aspecto de ombro "congelado" e muita sensibilidade 
dolorosa. Estas características indicam: 
 

A) Fascite.  

B) Sinovite.  

C) Tendinite.  

D) Pericapsulite. 

E) Nenhuma das anteriores.  

 
 
 
26. O exame periódico de saúde é destinado, indistintamente, a toda uma 
população. Relacionado aos exames médicos especiais leia os itens que seguem e 
assinale a INCORRETA: 
 

A) Constituem também como exame especial de saúde aqueles exames destinados 

aos trabalhadores reincidentes nos acidentes, aos absentistas crônicos. 

B) O exame especial em saúde pode ser contemplado no PCMSO como exame 

médico de retorno ao trabalho e para mudança de função e, também se inclui 

como exame médico de demissão.  

C) Devem ser submetidos ao exame especial em saúde, os trabalhadores recém-

admitidos e destinados às atividades insalubres ou penosas após 60 a 90 dias de 

admissão. Por seu intermédio serão reavaliados, reparados e corrigidas ceras 

anormalidades constatadas no exame médico admissional.  

D) No exame médico demissional, será obrigatoriamente realizada até a data da 

homologação, desde que o último exame médico ocupacional tenha sido 

realizado há mais de 135 (centro e trinta e cinco) dias para as empresas de grau 

de risco 1 e 2; 90 (noventa) dias para as empresas de grau de risco 3 e 4.  

E) Constituem também como exame especial de saúde e aqueles funcionários que, 

a pedido das respectivas chefias, necessitam de uma revisão médica em virtude 

de apresentarem manifestações que fariam pressupor a existência de alguma 

doença. 
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27. Leia o caso abaixo e assinale o que se pede: 
 
O empregado BCJ, operado de máquinas há 15 anos, de 38 anos de idade, trabalha na 
empresa B e, em consequência econômica financeira da empresa foi demitido junto 
com os outros. Recebeu todos os seus direitos mais não foi submetido a revisão 
médica. Sentindo-se injustiçado, procurou o seu sindicato para orientação, na 
oportunidade declarou ser portador de uma deficiência auditiva não existente por 
ocasião de seu ingresso na empresa. Ouve zumbido nos ouvidos, sente tonturas, 
insônia e muito nervosismo. Constatou-se um ambiente de trabalho com níveis de 
pressão sonora além do permissível pela NR7 Portaria 3214/78.  
 
Com base no exposto leia os itens abaixo identificando as afirmações verdadeiras 
frente ao caso: 
 
I.  Neste caso se há empresa não possuir elementos documentários de ordem médica e 

comprovação que adotava meios preventivos adequados, sem dúvida terá contra si 
todas as decisões jurídicas que advirão. 

II. A empresa e/ou seus prepostos, após o evento infortunístico e por equiparação 
legal, estão sujeitas a uma ação civil da reparação de dano se configura a prática de 
um ato ilícito.  

III. Poderá ser indicada uma responsabilidade penal devida, a um ato doloso ou 
culposo. 

IV. Em casos de trabalhadores terceirizados cedidos a empresa B, a responsabilidade 
penal em decorrência de eventos ocorridos na instituição e, a fiscalização quanto ao 
uso de dispositivos de segurança é de responsabilidades da empresa que terceiriza 
o profissional eximindo a empresa B de sanções trabalhistas.  

V. De acordo com a atividade desenvolvida, se faz necessário que as empresas 
estabeleçam em suas estruturas uma política de proteção audiológica como medida 
prevencionista efetiva contra a surdez ocupacional que contemple no seu bojo, um 
programa PAC, preconizado na lei 8213/91.  

VI. Em casos da empresa não realizar medidas preventivas contra ruídos a mesma 
poderá sofrer sanções previstas na lei 8237/91 a qual delibera responsabilidade civil 
e criminal do empregador e/ou de seu prepostos em decorrência de acidente de 
trabalho ou doença ocupacional.  

 
Das afirmações acima estão CORRETOS os itens apontados na alternativa: 
 

A) I, II, III, V.  

B) II, IV, V, VI.  

C) II, III, IV, VI. 

D) I, III, V, VI. 

E) Todas estão corretas. 
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28. No intuito do profissional Médico do Trabalho atuar corretamente quando 
necessário o atendimento a casos de emergências ou nos exames admissionais e 
periódico de saúde, faz-se necessário o conhecimento básico em oftalmologia. Para 
tanto, leia os itens que seguem e após assinale o que se pede: 
 
 
I.   Pode ser considerada como emergências oftálmicas a irite, inflamação do trato 

uveal, de uma uveíte anterior, manifesta-se com dor, fotofobia, borramento de 
visão, miose, olho vermelho sem secreção purulenta.  

II. As ceratites é uma doença ocular muito comum, manifesta-se com aumento intra 
ocular importante, congestão ciliar e midríase.  

III. O glaucoma de ângulo fechado o olho apresenta consistência endurecida ao toque 
bi digital, se não for tratado, a pressão poderá subir a níveis maiores que a pressão 
arterial da artéria central da retina, podendo determinar a interrupção do fluxo 
sanguíneo e levando a isquemia retiniana.  

IV. No caso de dacriocistites ocorre a inflamação de glândulas sebáceas palpebrais.  
V. Os estrabismos paralíticos são considerados emergências oftalmológicas no sentido 

que podem ser prenúncio de patologias intracranianas mais severas.  
 
 
Das afirmações acima são INCORRETOS os itens apontados na alternativa: 
 

A) I e IV.  

B) I e III. 

C) II e V.  

D) III e V. 

E) II e IV. 
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29. Leia o caso abaixo e indique o provável diagnóstico: 
 
 
Paciente BOS, de 42 anos de idade, casado, trabalhador de loja de materiais de 
construção. QP: Dor em quadril. 
HDA: Paciente relata dor em quadril esquerdo há algumas semanas, principalmente 
quando está posicionando sacos de 50 kg de cimento nos caminhões da empresa. 
Além disso, sente dificuldade de subir na caçamba do caminhão. Informa que passa 
muito tempo dirigindo o trator e os caminhões da mesma empresa. 
HMP: Raramente fumou, bebe bastante em festas, já teve lesão em ligamento de 
joelho esquerdo. Teve malária quando morava em Amazônia. 
HDAS: Vai ao banheiro 2 vezes ao dia sem queixas em fezes ou urina. Sem demais 
queixas. 
EF: Ao exame, paciente lúcido, orientado, afebril, com dor a palpação em região 
trocantérica femoral esquerdo, limitação dos movimentos de flexão e extensão e 
rotação externa e interna do quadril esquerdo. 
AC: ritmo regular, 2 tempos, sem ruídos adventícios. 
AP: Murmúrio vesicular presente, bilateral em todos os focos pulmonares. 
US: ultrassonografia de articulação coxo-femoral apresenta-se imagem anecóica em 
topografia do trocanter, medindo 18 mm.  

 
 

Frente aos dados acima qual provável diagnóstico: 
 

A) Bursite trocantérica, doenças reumáticas. 

B) Síndrome do túneocarpal. 

C) Tenosinovite. 

D) Distrofia muscular progressiva. 

E) Distrofia Muscular do tipo Becker. 
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30. Referente à NR 9 - norma regulamentadora 9, que aborda sobre o programa de 
prevenção de riscos ambientais, relacione os itens que seguem com suas 
características e significado.  
 
I. Silicose; 
II. Asbestose; 
III. Bissinose; 
IV. Pneumoconiose; 
V. Bagaçose. 
 
 
(    ) Esta pode ser causada pelas poeiras vegetais do bagaço da cana de açúcar. 
(    ) Esta pode ser causada pela poeiras mineiras do pó do amianto.  
(    ) Esta é a formação permanente de tecido cicatricial nos pulmões causada pela 

inalação de pó de sílica (quartzo).  
(    ) Esta causa um estreitamento das vias respiratórias causado pela aspiração de 

partículas de algodão, de linho ou de cânhamo.  
(    )Esta em aspecto geral é uma doença respiratória causada pela inalação de 

substâncias químicas, como silicose, alumínio, grafite ou asbestos, que provocam 
tosse frequente ou dificuldade para respirar. 

 
 
A ordem CORRETA de cima para baixo está na alternativa: 
 

A) II, I, V, IV, III. 

B) V, II, I, III, IV.  

C) I, III, II, V, IV. 

D) V, III, I, II, IV. 

E) II, III, I, V, IV. 
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31. Relacionado à legislação em saúde a qual contempla a legislação para saúde do 
trabalhador assinale a alternativa INCORRETA:  
 

A) A Portaria n.º 1.679, de 19 de setembro de 2002, que dispõe sobre a 

estruturação da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador no 

SUS, denominada RENAST. Seu principal objetivo é estimular a criação de centros 

coordenadores de Saúde do Trabalhador nos estados e regiões, de forma 

articulada entre o Ministério da Saúde, as secretarias de Saúde dos estados, do 

Distrito Federal e dos municípios e balizada pelas diretrizes da Norma 

Operacional de Assistência à Saúde (NOAS-SUS) 01/2002. 

B) A Portaria MS n.° 3.908, de 30 de outubro de 1998, que aprova a 

NORMAOPERACIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR (NOST), estabelece 

procedimentos para orientar e instrumentalizar as ações e serviços de saúde do 

trabalhador no Sistema Único de Saúde (SUS), definindo o elenco mínimo de 

ações a serem desenvolvidas pelos municípios, estados e Distrito Federal, 

habilitados nas condições de gestão previstas na NOB-SUS 01/96. 

C) Portarias Nacionais e Estaduais que Instituem Listagem de Doenças e Agravos de 

Notificação Compulsória destacam que a notificação de agravos relacionados ao 

trabalho é definida pelo setor saúde como notificação não compulsória há várias 

décadas.  

D) A estruturação da RENAST implica em ações na rede de Atenção Básica e no 

Programa Saúde da Família (PSF); na rede de Centros de Referência em Saúde do 

Trabalhador (CRST); e em ações na rede assistencial de média e alta 

complexidade do SUS. 

E) A Portaria SAS/MS n.º 119, de 9 setembro de 1993, inclui no Sistema de 

Informações Ambulatoriais/SIA/SUS o procedimento “Atendimento Específico 

para Acidente de Trabalho”, compreendendo o preenchimento do Laudo de 

Exame Médico (LEM) para o primeiro atendimento médico a paciente vítima de 

acidente do trabalho. 
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32. Com vistas a NR-7 programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO), 
assinale a INCORRETA:  
 

A) Serão necessários exames complementares quando se o PPRA identificou, por 

exemplo, ruído acima de 85 dB (A) para um determinado setor, todos os 

funcionários desse setor deverão realizar audiometrias no admissional, 6 meses 

após a admissão e, a partir daí, anualmente. 

B) A NR-7 - Norma Regulamentadora estabelece que todos os empregadores, e 

instituições que admitam trabalhadores como empregados (independentemente 

da quantidade de empregados), têm a obrigatoriedade de elaborar e 

implementar um programa de saúde ocupacional (PCMSO) para sua empresa 

com o objetivo de promover e preservar a saúde de seus trabalhadores. 

C) Se, na admissão, o candidato for considerado inapto, o mesmo não deverá ser 

admitido até que recupere sua aptidão para aquela função — ele pode estar 

perfeitamente apto para outras funções não disponíveis naquela empresa ou 

naquele momento. 

D) O PCMSO deverá ser elaborado a partir de visitas técnicas que o médico fará à 

empresa que o contratou. Assim, será procedido um reconhecimento prévio dos 

riscos ocupacionais existentes, do processo produtivo, dos postos de trabalho, 

das possíveis fontes de doenças ocupacionais, etc. Sem essa análise do local de 

trabalho, será impossível traçar as diretrizes para a elaboração do PCMSO. 

E) O APTO ou INAPTO é a conclusão a que o médico chega para decidir se o 

empregado poderia ou não trabalhar em determinada função. Conferindo "apto" 

isso não quer dizer que a pessoa não tenha doenças — quer dizer que, para 

aquela função que vai citada no ASO, a pessoa está pronta a executá-la. 

Conferindo "inapto" isso não quer dizer que a pessoa tenha doenças graves ou 

sérias — quer dizer que, para aquela função que vai citada no ASO, a pessoa está 

contraindicada. A pessoa deverá estar apta ou inapta para a função e não para a 

admissão ou demissão. Assim quando o empregado for considerado inapto para 

uma determinada função não poderá ser apto para outra.  
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33. Relacionado às doenças infecciosas e parasitárias relacionadas ao trabalho 
(grupo I da Cid-10), leia os itens que seguem, após assinale o que se pede: 
 
I. Nos trabalhadores da saúde é importante a exposição direta ao paciente e às 

secreções e fluidos biológicos. Muitas dessas doenças são originalmente zoonoses, 
que podem estar relacionadas ao trabalho. Entre os grupos mais expostos estão os 
trabalhadores da agricultura, da saúde em centros de saúde, hospitais, laboratórios, 
necrotérios, em atividades de investigações de campo e vigilância em saúde, 
controle de vetores e aqueles que lidam com animais. Também podem ser afetadas 
as pessoas que trabalham em habitat silvestre, como na silvicultura, em atividades 
de pesca, produção e manipulação de produtos animais, como abatedouros, 
curtumes, frigoríficos, indústria alimentícia (carnes e pescados) e trabalhadores em 
serviços de saneamento e de coleta de lixo. 

II. A partir do diagnóstico da doença e do estabelecimento do nexo com o trabalho, 
devem ser adotadas algumas medidas como notificação do agravo ao sistema de 
informação de morbidade vigente, o SINAN ou outro similar, lembrando que 
algumas dessas doenças são de notificação compulsória. Também podem ser 
notificados a Delegacia Regional do Trabalho e o sindicato da categoria a qual 
pertence o trabalhador.  

III. Na lista de doenças infecciosas e parasitárias relacionadas ao trabalho, de acordo 
com a PORTARIA/MS N.º 1.339/1999, apontam dentre os agravos a Tuberculose 
(A15- e A19.-), Carbúnculo (Antraz) (A22.-), Brucelose (A23.-), Leptospirose (A27.-), 
Tétano (A35-), Parotide Epidêmica (B26 -).  

IV. Para a prevenção da exposição a agentes patógenos de transmissão sanguínea, as 
Normas de Biossegurança ou Precauções Universais, prescrevem alguns cuidados 
como, cuidar da limpeza da unidade, dos utensílios e das roupas de cama. Caso haja 
derramamento de fluido corpóreo no chão, bancada ou mesa, jogar hipoclorito de 
sódio a 1% no local, por 30 minutos.  

 
Dos itens acima está INCORRETO a afirmativa apontada na alternativa: 
 

A) Somente o item IV está incorreto. 

B) Somente o item I está incorreto. 

C) Somente o item II está incorreto. 

D) Somente o item III está incorreto. 

E) Somente os itens I e III estão incorretos.  
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34. A Portaria nº 1.823, de 23 de agosto de 2012, a qual Institui a Política Nacional de 
Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, no seu arti. 5º aponta como princípios e 
diretrizes: 
 
I. universalidade;  
II. adscrição de clientela; 
III. integralidade;  
IV. participação da comunidade, dos trabalhadores e do controle social;  
V. centralização;  
VI. hierarquização;  
VII. equidade;  
VIII. precaução. 
 
Dos itens acima são INCORRETOS os apontados na alternativa: 
 

A) II, IV e VII. 

B) IV e VII. 

C) II e V.  

D) I, III e VII. 

E) II, IV e V.  

 
 
35. Referente aos objetivos da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora, instituídos na Portaria nº 1.823, de 23 de agosto de 2012, incluem 
COM EXCEÇÃO:  
 

A) Promoção da saúde e ambientes e processos de trabalhos saudáveis, o que 

pressupõe ao estabelecimento e adoção de parâmetros protetores da saúde dos 

trabalhadores nos ambientes e processos de trabalho. 

B) Fortalecer a Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) e a integração com os 

demais componentes da Vigilância em Saúde, o que pressupõe a identificação 

das atividades produtivas da população trabalhadora e das situações de risco à 

saúde dos trabalhadores no território. 

C) Controle e avaliação da qualidade dos serviços e programas de saúde do 

trabalhador, nas instituições e empresas públicas e privadas. 

D) Ampliar o entendimento de que a saúde do trabalhador deve ser concebida 

como uma ação hierárquica, devendo a relação saúde-trabalho ser identificada 

em todos os pontos e instâncias da rede de atenção. 

E) Garantir a integralidade na atenção à saúde do trabalhador, que pressupõe a 

inserção de ações de saúde do trabalhador em todas as instâncias e pontos da 

Rede de Atenção à Saúde do SUS, mediante articulação e construção conjunta de 

protocolos, linhas de cuidado e matriciamento da saúde do trabalhador na 

assistência e nas estratégias e dispositivos de organização e fluxos da rede.  
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36. São sistemas de informação de interesse da saúde do trabalhador conforme 
descrito na Política Nacional de Saúde do Trabalhador os seguintes sistemas:  
 
 
I. Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS); 
II. Sistema Único de Benefícios (SUB);  
III. Relação Anual de Informações Sociais (RAIS);  
IV. Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED);  
V. Sistema Federal de Inspeção do Trabalho (SFIT);  
VI. Troca de Informação em Saúde Suplementar (TISS);  
VII. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);  
VIII. Sistema de Informação sobre Maternidade (SIM); 
IX. Sistema de Informação de Atenção Básica (SIB). 
 
 
São itens INCORRETOS os apontados na alternativa: 
 

A) I e IV. 

B) III e VIII. 

C) VIII e IX.  

D) V, VI, VIII. 

E) II, V, IX.  
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37. A Politica Nacional de Saúde do trabalhador aponta como atribuições do CEREST, 
no âmbito da RENAST COM EXCEÇÃO:  
 

A) O CEREST como centro federal especializado em saúde do trabalhador dão 

suporte aos estados e municípios que compõem suas abrangências para a 

operacionalização da Política Nacional de Saúde do Trabalhador no SUS e 

fortalecimento da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde dos Trabalhadores 

- RENAST. 

B) Dar apoio matricial para o desenvolvimento das ações de saúde do trabalhador 

na atenção primária em saúde, nos serviços especializados e de urgência e 

emergência, bem como na promoção e vigilância nos diversos pontos de atenção 

da Rede de Atenção à Saúde.  

C) Para as situações em que o Município não  tenha condições  técnicas  e 

operacionais, ou para aquelas definidas como de maior complexidade, caberá às 

SES a  execução  direta  de  ações  de  vigilância  e  assistência,  podendo  fazê-lo,  

em  caráter complementar ou suplementar, através dos CEREST.  

D) Atuar como centro articulador e organizador das ações intra e intersetoriais de 

saúde do trabalhador, assumindo a retaguarda técnica especializada para o 

conjunto de ações e serviços da rede SUS e se tornando polo irradiador de ações 

e experiências de vigilância em saúde, de caráter sanitário e de base 

epidemiológica. 

E) O CEREST deve servir de retaguarda de forma organizada segundo o método do 

apoio matricial às equipes de referencia das diversas instancias da rede de 

atenção, promoção e vigilância em saúde, garantindo funções de suporte 

técnico, de educação permanente, de assessoria ou coordenação de projetos de 

assistência, promoção e vigilância à saúde dos trabalhadores, no âmbito da sua 

área de abrangência. 
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38. Relacionado à condução dos acidentes de trabalho, leia os itens que seguem e 
após assinale a alternativa correta: 
 
 
I. Todos os serviços de saúde devem atender ao acidentado do trabalho. 
II. Toda CAT pode ser preenchida por qualquer profissionald e saúde, quem fez o 

primeiro atendimento ou por outro que fará o acompanhamento, com base nas 
informações da ficha ou relatório de ocorrencia do Pronto Atendimento.  

III. Após o atendimento médico, o serviço deve solicitar à empresa do paciente a 
emissão da comunicação de acidente de trabalho – CAT. 

IV. Se o paciente necessitar de periodo de 15 dias de afastamento, deve ter um relato 
sucinto pelo médico pelo médico de acompanhamento, com base no qual será feita 
a perícea pelo INSS, este procedimento deve ocorrer a cada perícia.  

V. Após o preenchimento pelo médico, o serviço deve providenciar o envio da CAT ao 
INSS da região, que a enumerará.  

 
 
São itens INCORRETOS os apontados na alternativa:  
 

A) I e III. 

B) II e IV.  

C) II e V. 

D) I e IV. 

E) III e V.  
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39. Conhecimentos acerca da saúde da mulher são considerados básicos para 
manutenção da saúde das trabalhadoras e a criação de atividades de prevenção para 
as mesmas. Em relação ás alterações vulvares, relacione as afirmativas abaixo de 
acordo com o seu provável diagnóstico e tratamento. Após realize o que se pede: 
 
I. Hematoma vulvar; 
II. Distrofia vulvar hiperplásica; 
III. Vestibulite Vulvar.  
 
 
(    ) Esta causa um espessamento da pele vulvar nos grandes lábios, faze externa dos 

pequenos lábios e área do clitóris;  
(    ) Esta se apresenta com edema de um ou ambos os lábios provocado por 

sangramento intersticial, mais frequentemente devido a trauma fechado; 
(    ) Como conduta e tratamento para esta alteração, as medidas específicas são 

dirigidas para a interrupção do ciclo prurido – escoriação – hiperemia, prurido. 
Esteroides tópicos, calmantes perineais e agentes antipruriginosos são os mais 
efetivos. Caso não ocorra uma melhora significativa em 3 meses, a realização de 
uma biópsia está indicada; 

(    ) Esta se apresenta como síndrome incomum de intensa sensibilidade da pele do 
introito vaginal posterior e vestíbulo vulvar. 

 
 
A ordem CORRETA de cima para baixo de acordo com o enunciado está na 
alternativa: 
 

A) I, III, II, II. 

B) I, II, III, III. 

C) III, I, II, I. 

D) II, I, II, III. 

E) II, I, III, I. 
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40. Relacionado aos agravos da saúde da mulher, assinale o que se pede: 
 

A) A vaginite por Candidíase é uma manifestação muito comum em mulheres, com 

características semelhantes a vaginite por Trichomonas. A mulher com 

Candidíase pode manifestar secreção abundante de odor fétido, geralmente de 

coloração verde – amarelada a cinza, “bolhosa”. 

B) A secura vaginal se apresenta pela perda da umidade vaginal normal resultando 

em irritação, prurido, diminuição da sensibilidade dolorosa, durante a relação 

sexual. 

C) O prolapso vaginal pode derivar da perda da sustentação estrutural normal 

ocasionada por trauma (parto), cirurgia, elevação crônica da pressão intra – 

abdominal, como nos casos de emagrecimento. 

D) A vaginite por Trichomonas, se apresenta por prurido ou queimação vulvar, 

secreção abundante sem odor fétido, geralmente com coloração esbranquiçada. 

E) As massas císticas na parede vaginal são incomuns e podem se originar de 

processos congênitos como cistos dos ductos de Gartner ou adquiridos como os 

cistos de inclusão epitelial. 

 
 
 
 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



29 

 

RASCUNHO DE GABARITO 
 

  A B C D E 

  

  A B C D E 

1           21           

2           22           

3           23           

4           24           

5           25           

6           26           

7           27           

8           28           

9           29           

10           30           

11           31           

12           32           

13           33           

14           34           

15           35           

16           36           

17           37           

18           38           

19           39           

20           40           
 
 

 


