
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD) 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 

CONCURSO PÚBLICO C-196 
EDITAL NO 01/SEAD-SEAD/PA, DE 05 DE JULHO DE 2019  

 
 

1 0 1  Perito Médico 
Data e horário da prova: 

Domingo, 27/10/2019, às 14h30.  Tipo “U” 
 

I N S T R U Ç Õ E S  
 
 Você receberá do fiscal: 

o um caderno de questões da prova objetiva e discursiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha,  
com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma e apenas 1 (uma) alternativa correta, e 1 (uma) questão discursiva; 

o uma folha de respostas personalizada da prova objetiva; e 
o uma folha de texto definitivo da prova discursiva. 

 Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado da folha de respostas da  
prova objetiva, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 

 

O paciente é o mais forte. 
 

 Verifique se estão corretas a numeração das questões, a paginação do caderno de questões e a codificação da folha de respostas da 
prova objetiva e da folha de texto definitivo da prova discursiva. 

 Você dispõe de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos para fazer a prova objetiva e discursiva e deve controlar o tempo, pois não haverá 
prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação da folha de respostas da prova objetiva e o preenchimento da folha de texto 
definitivo da prova discursiva. 

 Somente 1 (uma) hora após o início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas da prova objetiva, a folha de texto definitivo da 
prova discursiva e o caderno de provas e retirar-se da sala. 

 Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva e discursiva 4 (quatro) horas após o início da prova. 
 Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES a folha de texto definitivo da prova discursiva e a folha de respostas da prova objetiva 

devidamente assinada. 
 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente. 
 Não é permitida a utilização de nenhum aparelho eletrônico ou de comunicação. 
 Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e (ou) apostilas. 
 Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES. 
 Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova. 
 Os 3 (três) últimos candidatos só poderão deixar a sala após entregarem suas folhas de respostas e folhas de texto definitivo, e assinarem o 

termo de fechamento do envelope, no qual serão acondicionadas todas as folhas de respostas e folhas de texto definitivo. 
 

I NS T RU Ç Õ ES  P A R A A S  P R O V AS  O B J ETI V A E  D I S C UR S IV A 
 

 Verifique se os seus dados estão corretos na folha de respostas da prova objetiva e na folha de texto definitivo da prova discursiva.  
Caso haja algum dado incorreto, comunique ao fiscal. 

 Leia atentamente cada questão e assinale, na folha de respostas da prova objetiva, uma única alternativa. 
 A folha de respostas da prova objetiva e a folha de texto definitivo da prova discursiva não podem ser dobradas, amassadas, rasuradas 

ou manchadas e nem podem conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas. 
 O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta, as respostas da prova objetiva para a folha de respostas e o 

texto definitivo da prova discursiva para a folha de texto definitivo. 
 A maneira correta de assinalar a alternativa na folha de respostas da prova objetiva é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica de 

tinta preta, o espaço a ela correspondente. 
 Marque as respostas assim: 
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P R O V A  O B J E T I V A  
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
Questões de 1 a 20 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões de 1 a 6 

 
Texto 1 para responder às questões 1 e 2. 
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Servidor tem descontos em academias e  
instituições de ensino 

 
A partir de uma rede de convênios com instituições de

ensino e academias, o governo do Pará viabiliza para o
servidor e os dependentes, como filhos e esposa, descontos
de 10% a 50% em todo o estado. A ação faz parte do
Programa de Valorização do Servidor e da Saúde e
Segurança Ocupacional, coordenado pela Diretoria de Saúde
Ocupacional da Secretaria de Estado de Administração
(SEAD). O objetivo é facilitar o acesso dos funcionários a
serviços que colaboram para a melhoria da qualidade de vida.

 
Disponível em: <http://sead.pa.gov.br>.

Acesso em: 18 ago. 2019, com adaptações.
 

QUESTÃO 1 _______________________  
 

Com base nas informações do texto, assinale a alternativa 
correta. 
 

(A) Os convênios estabelecidos entre o governo do Pará e 
as instituições de ensino e academias tornam viáveis 
ao servidor e aos dependentes descontos acima de 
10%, desde que não ultrapassem o limite de 50%. 

(B) Para usufruírem dos descontos oferecidos, filhos e 
esposas dependem de que os servidores estejam 
participando de uma atividade em instituição de 
ensino ou academia. 

(C) Como o interesse principal do autor é avaliar a 
importância da ação realizada pelo governo do Pará, o 
texto está organizado em torno da relação entre 
opinião e argumentos. 

(D) A exclusão do último período comprometeria a 
intenção principal do texto, pois seria omitida ao 
leitor uma informação essencial para que ele possa 
compreender a ideia expressa pelo título. 

(E) Em conformidade com o texto, conclui-se que os 
serviços prestados pelas instituições de ensino e pelas 
academias que fazem parte da rede de convênios 
colaboram para a melhoria da qualidade de vida. 

 

QUESTÃO 2 _______________________  
 
No que se refere ao processo de formação de palavras do 
texto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A palavra “Valorização” (linha 5) é formada por 

derivação sufixal. 
(B) O vocábulo “Ocupacional” (linha 6) exemplifica 

uma parassíntese. 
(C) A palavra “dependentes” (linha 3) é formada 

por prefixação. 
(D) A forma verbal “viabiliza” (linha 2) representa um 

exemplo da derivação regressiva. 
(E) Em “instituições de ensino” (linhas 1 e 2), verifica-se 

derivação prefixal e sufixal no vocábulo sublinhado.  

Texto 2 para responder às questões 3 e 4. 
 

 
 

Disponível em: <https://www.facebook.com/gov.sead.pa>.  
Acesso em: 18 ago. 2019. 

 

QUESTÃO 3 ________________________  
 
Considerando a sintaxe da oração “No nosso espaço você 
encontra vídeos sobre saúde”, assinale a alternativa correta.  
 
(A) A expressão “No nosso espaço” representa o sujeito 

dessa oração. 
(B) O vocábulo “vídeos” complementa diretamente a 

forma verbal “encontra”. 
(C) O pronome “você” consiste em núcleo do predicado 

da referida oração. 
(D) A formal verbal “encontra” é intransitiva, já que não 

requer complemento obrigatório. 
(E) O termo “sobre saúde” é um adjunto adverbial por 

indicar circunstância de modo. 
 

QUESTÃO 4 ________________________  
 
De acordo com a norma-padrão e as questões gramaticais 
que envolvem o período “No nosso espaço você encontra 
vídeos sobre saúde, segurança ocupacional, direitos e deveres 
do servidor!”, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Do ponto de vista da regência, o texto poderia ser 

reiniciado corretamente da seguinte maneira: Não 
esqueça de que no nosso espaço. 

(B) A construção à seu dispor poderia ser empregada logo 
após a forma verbal “encontra”, pois apresenta 
correção quanto ao uso do sinal indicativo de crase. 

(C) A estrutura você se depara em está correta 
relativamente à regência do verbo, logo poderia 
substituir a redação “você encontra”. 

(D) Caso julgasse conveniente, o emissor poderia 
acrescentar, logo após o vocábulo “vídeos”, a 
construção que dizem respeito às seguintes questões: 
saúde, segurança ocupacional, direitos e deveres do 
servidor, a qual estaria em conformidade com as 
regras para o uso do sinal indicativo de crase. 

(E) O trecho “No nosso espaço você encontra” poderia 
ser substituído pela redação O nosso espaço é aonde 
você encontra, já que nela a forma sublinhada está 
empregada corretamente. 
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Texto 3 para responder às questões 5 e 6. 
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Como fazer gestão de pessoas no setor público? 
 

A gestão de pessoas é uma ação estratégica das mais
importantes para que uma empresa privada consiga atingir as
respectivas metas, estar diante dos concorrentes e promover
um ambiente propício à inovação. Também no setor público,
em que os fatores mais importantes são a qualidade do
atendimento a ser realizado pelos servidores, os líderes
necessitam ter em mente as premissas de uma gestão de
pessoas sérias, assertivas, produtivas e capazes de gerar
crescimento profissional para os funcionários. 

Entre as dificuldades específicas do setor público, está
uma legislação vista por muitos especialistas como obsoleta e
que acaba dificultando mudanças necessárias, principalmente
em questões como a definição de estruturas organizacionais e
cargos. Se, no setor privado, a implementação de mudanças
dessa natureza já necessitaria de negociação, no setor público
ela tende a ocorrer de maneira ainda mais lenta. O gestor
precisa estar consciente disso para, dentro do possível,
realizar dinâmicas capazes de tornar mais profissional e
funcional a relação dos servidores com o próprio trabalho,
promovendo melhorias. 

Os desafios não param por aí. Vale lembrar que, na
maioria dos casos, os servidores públicos são admitidos por
meio de concursos. Embora existam critérios relacionados à
formação e, muitas vezes, também a experiências anteriores,
os concursos possuem formatos de admissão bastante
distintos dos adotados pelo RH das empresas. Com isso, em
algumas situações, o novo servidor precisa passar por uma
série de adaptações para compreender, com exatidão, sua
função e o papel que exercerá. Ao gestor fica a necessidade
de compreender as características do servidor e como ele
pode ser realmente utilizado em seu máximo potencial dentro
da estrutura na qual está inserido. 

Todos esses exemplos deixam claro que, além da
complexidade inerente a ela, a gestão de pessoas ganha
nuances especiais quando levada para o setor público.
É necessário ter um profundo conhecimento tanto do sistema
como um todo quanto do serviço que aquele setor em
específico tem de prestar, optando sempre pela transparência
e, ainda, inspirando e motivando os funcionários para que
não atuem de maneira apenas burocrática. 

 

Disponível em: <http://www.mundocarreira.com.br>.
Acesso em: 19 jun. 2019, com adaptações.

 

QUESTÃO 5 _______________________  
 

Com base na leitura compreensiva, é correto afirmar  
que o texto 
 

(A) possibilita ao leitor a seguinte conclusão: em algumas 
situações, os concursos selecionam pessoas que não 
compreendem, de forma precisa, a própria função e o 
papel que exercerão no setor público. 

(B) destaca a seguinte ideia como principal: a gestão de 
pessoas é a ação estratégica mais importante tanto no 
setor privado quanto no público. 

(C) discorda de certos especialistas que consideram a 
legislação obsoleta como uma das dificuldades 
específicas do setor público.  

(D) gira em torno de comparações entre as empresas 
privadas e o setor público, com vistas a ressaltar os 
aspectos que facilitam a gestão de pessoas nos órgãos 
governamentais. 

(E) considera a gestão de pessoas complexa apenas 
quando relacionada ao serviço público. 

QUESTÃO 6 ________________________  
 

A respeito da sintaxe de períodos do texto, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) O período “A gestão de pessoas é uma ação 

estratégica das mais importantes para que uma 
empresa privada consiga atingir as respectivas metas” 
(linhas de 1 a 3) é composto por coordenação, uma 
vez que as orações são independentes. 

(B) No trecho “os líderes necessitam ter em mente as 
premissas de uma gestão de pessoas” (linhas de 6 a 8), 
a oração sublinhada apresenta uma consequência 
relativa à oração anterior. 

(C) A oração “Embora existam critérios relacionados à 
formação” (linhas 23 e 24) expressa uma concessão 
referente à ideia do verbo da respectiva oração principal. 

(D) No período “Vale lembrar que, na maioria dos casos, 
os servidores públicos são admitidos” (linhas 21 e 22), 
verifica-se uma relação de causa e efeito entre a oração 
principal e a subordinada. 

(E) Em “É necessário ter um profundo conhecimento” 
(linha 36), a oração sublinhada desempenha a função 
de objeto direto da oração principal. 

 
Área livre 
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 
Questões de 7 a 10 

 

QUESTÃO 7 _______________________  
 
Em uma empresa engarrafadora de água mineral, estão 
disponíveis 15.000 L de água que deverão ser envasados em 
garrafas com capacidade de 750 mL. Nessas condições, o 
número de garrafas necessárias para o procedimento é igual a 
 
(A) 11.250. 
(B) 30.000. 
(C) 15.000. 
(D) 12.000. 
(E) 20.000. 

 

QUESTÃO 8 _______________________  
 
Para o tratamento de um paciente, o médico receitou: 
 
 antibiótico – 1 comprimido a cada 6 horas, tomar com um 

copo de 50 mL de água – 4 caixas com 15 comprimidos 
cada; e 

 anti-inflamatório – 1 comprimido a cada 12 horas, tomar 
com um copo de 50 mL de água – 5 caixas com 12 
comprimidos cada. 

 se houver coincidência de horários dos dois 
medicamentos, tomar os dois comprimidos com dois 
copos de 50 mL de água. 

 
Sabe-se que o paciente começou o tratamento tomando os dois 
comprimidos às 12 h de uma segunda-feira. Nessas condições, 
quantos litros de água ele tomará para realizar o tratamento? 
 
(A) Entre 7 e 9. 
(B) Entre 3 e 5. 
(C) Menos de 3. 
(D) Entre 5 e 7. 
(E) Mais de 9. 

 

QUESTÃO 9 _______________________  
 
Determinada empresa pretende oferecer café da manhã 
diariamente para os respectivos servidores. Em uma pesquisa 
realizada com esses servidores, constatou-se que 60% deles 
tomam café, 50% tomam leite e 10% não tomam nenhuma 
dessas bebidas. Nessas condições, que porcentagem dos 
servidores toma as duas bebidas? 
 
(A) 10% 
(B) 20% 
(C) 16% 
(D) 30% 
(E) 15% 

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 10 _______________________  
 
Um saco de farinha continha 1 kg e custava R$ 3,00. Em uma 
nova embalagem, o saco de farinha contém 0,2 kg e custa  
R$ 0,70. Qual é o aumento percentual aproximado do preço do 
quilo de farinha da embalagem nova em relação à antiga? 
 
(A) 17% 
(B) 46% 
(C) 25% 
(D) 33% 
(E) 21% 

 
LEGISLAÇÃO APLICADA AOS SERVIDORES DA SEAD 

Questões de 11 a 14 
 

QUESTÃO 11 _______________________  
 
A Lei Estadual no 5.810/1994 institui o Regime Jurídico 
Único e define os direitos, os deveres, as garantias e as 
vantagens dos servidores públicos civis do estado, das 
autarquias e das fundações públicas. O supracitado diploma 
legal apresenta diversos conceitos para a própria aplicação, 
entre eles o de servidor. Com base no exposto, assinale a 
alternativa que indica esse conceito, na forma da lei. 
 
(A) Criado por lei, com denominação própria, quantitativo e 

vencimento certos, com o conjunto de atribuições e 
responsabilidades previstas na estrutura organizacional. 

(B) Conjunto de categorias funcionais da mesma natureza, 
escalonadas segundo a escolaridade, o nível de 
complexidade e o grau de responsabilidade. 

(C) Toda pessoa física que prestar serviços de natureza não 
eventual a empregador, sob a dependência deste e 
mediante salário. 

(D) Conjunto de cargos da mesma natureza de trabalho. 
(E) Pessoa legalmente investida em cargo público. 

 

QUESTÃO 12 _______________________  
 
A promoção, forma de provimento de cargos públicos, 
conceitua-se como a progressão funcional do servidor estável 
a uma posição que lhe assegure maior vencimento base, 
dentro da mesma categoria funcional, obedecidos os critérios 
de antiguidade e merecimento, alternadamente. Em relação à 
promoção, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A promoção por antiguidade dar-se-á pela progressão 

à referência imediatamente superior, observado o 
interstício de 10 anos de efetivo exercício. 

(B) O servidor que se encontre cumprindo o estágio 
probatório poderá ser promovido. 

(C) No âmbito de cada Poder ou órgão, o setor 
competente de pessoal processará as promoções que 
serão efetivadas por atos específicos no prazo de 60 
dias, contados da data de abertura da vaga. 

(D) À administração é defeso constar o critério adotado 
para promoção do ato que a determinar. 

(E) O servidor, em exercício de mandato eletivo, terá 
direito à promoção por antiguidade e por 
merecimento, obedecidas as exigências legais e 
regulamentares. 
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QUESTÃO 13 ______________________  
 

Com base na Lei no 6.564/2003, que dispõe acerca da 
estruturação do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado 
do Pará (Igeprev), assinale a alternativa correta. 
 

(A) Os membros do Conselho Fiscal serão nomeados 
pelo governador do Estado para um mandato de dois 
anos, podendo ser reconduzidos uma única vez, para 
igual período. 

(B) O Conselho Estadual de Previdência é o órgão de 
administração geral do Igeprev. 

(C) Por ser um fundo previdenciário, é dotada de personalidade 
jurídica de direito privado, com gestão empresarial, que 
administra patrimônio e receita de terceiros. 

(D) A Procuradoria Jurídica não é unidade da estrutura 
organizacional básica do Igeprev, sendo considerada 
um órgão auxiliar da presidência do instituto. 

(E) A Diretoria Executiva é constituída por nove 
membros efetivos e igual número de suplentes, 
integrada por representantes do governo do Estado, 
Tribunal de Justiça, Ministério Público estadual, 
militares da ativa e aposentados, entre outros. 

 

QUESTÃO 14 ______________________  
 

Quanto às regras previstas na Lei Estadual no 5.810/1994 
acerca do julgamento do processo administrativo, assinale a 
alternativa correta. 
 

(A) Se extinta a punibilidade pela prescrição, a 
autoridade julgadora constará tal informação no 
relatório e continuará com o julgamento. 

(B) O julgamento acatará o relatório da comissão, em 
qualquer situação. 

(C) O julgamento fora do prazo legal implica nulidade 
do processo. 

(D) A autoridade julgadora proferirá a sua decisão no prazo 
de 20 dias, contados do recebimento do processo. 

(E) Não há direito a transporte e diárias ao servidor 
convocado para prestar depoimento fora da sede da 
respectiva repartição, na condição de testemunha, 
denunciado ou indiciado. 

 

ÉTICA E QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO 
Questões de 15 a 17 

 

QUESTÃO 15 ______________________  
 

Assinale a alternativa que equivale à orientação humanística 
da ética empresarial. 
 

(A) Estabelece a produtividade como prioridade. 
(B) Coloca a vida humana como valor principal. 
(C) Foca na manutenção do emprego dos funcionários. 
(D) Pratica a sustentabilidade. 
(E) Inibe a competição entre membros do grupo. 
 

QUESTÃO 16 ______________________  
 

Assinale a alternativa que corresponde a um fator contextual 
relacionado à eficácia de equipes. 
 

(A) Habilidade dos membros 
(B) Metas específicas 
(C) Diversidade 
(D) Autonomia 
(E) Clima de confiança 

QUESTÃO 17 _______________________  
 
Assinale a alternativa que indica objetivo da qualidade em 
prestação de um serviço, na visão da operação. 
 
(A) Atendimento pleno ao desejo do consumidor. 
(B) Congruente observância às necessidades 

do consumidor. 
(C) Consistente conformidade com as expectativas dos 

consumidores. 
(D) Observância estrita das normas de prestação 

de serviço. 
(E) Aumento da produtividade. 
 

NOÇÕES DE MICROINFORMÁTICA 
Questões de 18 a 20 

 

QUESTÃO 18 _______________________  
 

 
 
Acerca de pastas, de arquivos e das propriedades de ambos, e 
conforme a figura, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Arquivos com o atributo Oculto marcado serão 

sempre invisíveis ao usuário. 
(B) O botão Alterar... permite selecionar um programa ou 

aplicativo para abrir o arquivo. 
(C) A figura representa as propriedades de uma pasta 

chamada Fotos. 
(D) Se a pasta Pasta de Fotos for renomeada para 

Fotos.jpg, o Windows não a reconheceria. 
(E) O tamanho do arquivo excede a capacidade de 

armazenamento de um pen drive de 64 GB. 
 

Área livre 
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QUESTÃO 19 ______________________  
 
Considere hipoteticamente que um usuário utilizou um notebook 
para navegar pela internet com a navegação anônima do Google 
Chrome ativa. Com base nisso, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O histórico da navegação não será salvo pelo 

navegador, ao contrário das informações preenchidas 
em formulários. 

(B) Os cookies não serão utilizados durante esse tipo 
de navegação. 

(C) Não haverá risco de o notebook ser infectado por 
malware, pois as atividades ficarão ocultas. 

(D) As atividades do usuário poderão ficar visíveis aos 
administradores da rede utilizada ou ao provedor de 
acesso à internet. 

(E) Os cookies e os dados dos sites serão mantidos 
durante a navegação e após o fechamento do modo de 
navegação anônima. 

 

QUESTÃO 20 ______________________  
 
Considere hipoteticamente que um usuário acessou o Disco 
C:\, selecionou um arquivo, arrastou-o e soltou-o no Disco 
D:\ com o movimento do mouse. Com base nessas 
informações, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O arquivo original será apagado de C:\ e transferido 

para D:\. 
(B) Se, em D:\, já houver um arquivo com o mesmo 

nome do selecionado em C:\, o Windows criará uma 
cópia do arquivo que existia em D:\. 

(C) O arquivo original continuará em C:\, enquanto D:\ 
terá uma cópia independente. 

(D) O arquivo original continuará em C:\, enquanto, em 
D:\, será gerado um atalho para ele. 

(E) Se, em D:\, já houver um arquivo com o mesmo 
nome do selecionado em C:\, o Windows não 
realizará qualquer ação. 

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões de 21 a 50 

 

QUESTÃO 21 _______________________  
 
Em relação à Norma Regulamentadora no 35 (NR 35), 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Aquele que foi submetido e aprovado em 

treinamento, teórico e prático, com carga horária 
mínima de 20 horas é considerado trabalhador 
capacitado para trabalho em altura. 

(B) O empregador precisa promover treinamento 
periódico anual.

(C) O empregador deve realizar treinamento sempre que 
suceder retorno de afastamento ao trabalho por 
período superior a 30 dias. 

(D) O empregador tem de executar treinamento semanal 
quando acontecer algum evento que indique a 
necessidade de novo treinamento. 

(E) O empregador deve realizar treinamento sempre que 
ocorrer mudança nos procedimentos, nas condições 
ou em operações de trabalho. 

 

QUESTÃO 22 _______________________  
 
Quanto à permissão para o trabalho em altura, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Deve ter validade limitada à duração da atividade.
(B) Precisa exceder o turno de trabalho. 
(C) Pode ser revalidada pelo responsável pela aprovação 

nas situações em que ocorram mudanças nas 
condições estabelecidas. 

(D) Pode ser revalidada pelo responsável pela aprovação 
em situações nas quais aconteçam mudanças na 
equipe de trabalho.

(E) Deve ser emitida a permissão de trabalho, que precisa 
ser aprovada pelo responsável pela autorização da 
permissão, disponibilizada no local de execução da 
atividade e, ao final, encerrada e arquivada para 
evitar o respectivo rastreamento. 

 

QUESTÃO 23 _______________________  
 

No que se refere à Norma Regulamentadora no 11 (NR 11), 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Os poços de elevadores e monta-cargas, bem como as 

portas ou cancelas necessárias nos pavimentos, 
deverão ser cercados, solidamente, em toda a 
respectiva altura. 

(B) Nos equipamentos de transporte com força motriz própria, 
o operador deverá receber treinamento específico, dado 
pela empresa, que o habilitará nessa função. 

(C) Todos os transportadores industriais serão 
anualmente inspecionados. 

(D) Todos os transportadores industriais serão 
anualmente inspecionados, e as peças defeituosas 
deverão ser substituídas no prazo máximo de 15 dias. 

(E) Em locais fechados e sem ventilação, é proibida a 
utilização de máquinas transportadoras, movidas a 
motores de combustão interna, mesmo quando 
providas de dispositivos neutralizadores. 
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QUESTÃO 24 ______________________  
 
Segundo a Norma Regulamentadora no 6 (NR 6), quanto ao 
uso de equipamento de proteção individual (EPI), assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) À Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) 

compete recomendar ao empregador o EPI adequado ao 
risco existente em determinada atividade. 

(B) O empregado é responsável pela higienização e pela 
manutenção periódica do EPI. 

(C) Aos trabalhadores usuários compete recomendar ao 
empregador o EPI adequado ao risco existente em 
determinada atividade. 

(D) Nas empresas desobrigadas a constituir Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho (SESMT), cabe ao empregador 
selecionar o EPI adequado ao risco, mediante 
orientação de profissional tecnicamente habilitado, 
ouvida a CIPA ou, na falta desta, ouvido(s) o 
designado e trabalhadores usuários. 

(E) Nas empresas desobrigadas a constituir SESMT, cabe 
à CIPA selecionar o EPI adequado ao risco, mediante 
orientação de profissional tecnicamente habilitado, 
ouvidos os trabalhadores usuários. 

 

QUESTÃO 25 ______________________  
 
Considerando os exames médicos previstos na Norma 
Regulamentadora no 7 (NR 7), assinale a alternativa correta. 
 
(A) Por mudança de função entende-se toda e qualquer 

alteração de atividade, posto de trabalho ou de setor 
que implique a exposição do trabalhador ao mesmo 
risco daquele a que estava exposto antes da mudança. 

(B) A avaliação clínica, 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 dias 
para as empresas de grau de risco 1 e 2, e há mais de 
90 dias para as empresas de grau de risco 3 e 4.

(C) As empresas enquadradas no grau de risco 1 ou 2 
poderão ampliar o prazo de dispensa da realização do 
exame demissional em até mais 90 dias, em 
decorrência de negociação coletiva assistida por 
profissional indicado de comum acordo entre as 
partes ou por profissional do órgão regional 
competente em segurança e saúde no trabalho.

(D) As empresas enquadradas no grau de risco 3 ou 4, 
segundo o quadro I da Norma Regulamentadora no 4 
(NR 4), poderão ampliar o prazo de dispensa da 
realização do exame demissional em até mais 135 
dias, em decorrência de negociação coletiva assistida 
por profissional indicado de comum acordo entre as 
partes ou por profissional do órgão regional 
competente em segurança e saúde no trabalho.

(E) Para cada exame médico realizado, o médico emitirá 
o atestado de saúde ocupacional (ASO) em três vias, 
e a primeira via do ASO deverá ser entregue ao 
trabalhador. 

 
 
 
 

QUESTÃO 26 _______________________  
 
Com relação ao Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO), assinale a alternativa correta. 
 
(A) Os dados obtidos nos exames médicos, incluindo 

avaliação clínica e exames complementares, as 
conclusões e as medidas aplicadas deverão ser 
registrados em prontuário clínico individual, que 
ficará sob a responsabilidade do empregador.

(B) Os prontuários clínicos deverão ser mantidos por 
período mínimo de cinco anos após o desligamento 
do trabalhador.

(C) Outros exames complementares usados normalmente 
em patologia clínica para avaliar o funcionamento de 
órgãos e sistemas orgânicos podem ser realizados 
somente se aprovados em negociação coletiva de 
trabalho.

(D) A avaliação clínica, no exame médico admissional, 
deverá ser realizada no prazo máximo de um mês a 
contar da data em que o trabalhador assuma as 
respectivas atividades. 

(E) A avaliação clínica, no exame médico periódico, deve 
ser anual para trabalhadores menores de 18 anos de 
idade e maiores de 45 anos de idade, e a cada dois anos 
para trabalhadores entre 18 anos de idade e 45 anos de 
idade, quando não expostos a riscos ou a situações de 
trabalho que impliquem o desencadeamento ou o 
agravamento de doença ocupacional, e que não sejam 
portadores de doenças crônicas. 

 

QUESTÃO 27 _______________________  
 
No que concerne à Norma Regulamentadora no 15 (NR 15), 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Para os fins de aplicação de limites de tolerância, 

entende-se por ruído contínuo ou intermitente o ruído 
de impacto. 

(B) As atividades ou operações que exponham os 
trabalhadores a níveis de ruído, contínuo ou 
intermitente, inferiores a 75 dB(A), sem proteção 
adequada, oferecerão risco grave e iminente.

(C) As atividades ou operações que exponham os 
trabalhadores a níveis de ruído, contínuo ou 
intermitente, superiores a 115 dB(A), sem proteção 
adequada, oferecerão risco grave e iminente.

(D) Para os valores encontrados de nível de ruído 
intermediário, será considerada a máxima exposição 
diária permissível relativa ao nível imediatamente 
mais baixo.

(E) Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem 
ser medidos em decibéis (dB), com instrumento de 
nível de pressão sonora. As leituras devem ser feitas a 
30 cm de distância do ouvido do trabalhador.
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QUESTÃO 28 ______________________  
 
Quanto à avaliação de insalubridade, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) As atividades ou operações executadas em locais 

alagados ou encharcados, com umidade excessiva, 
capazes de produzir danos à saúde dos trabalhadores, 
serão consideradas insalubres em decorrência de 
laudo de inspeção realizada no local de trabalho.

(B) Em relação ao trabalho em condições hiperbáricas, 
para trabalhos sob ar comprimido, os empregados 
deverão ter mais de 25 anos de idade. 

(C) As atividades ou operações executadas no interior de 
câmaras frigoríficas, ou em locais que apresentem 
condições similares, que exponham os trabalhadores 
ao frio sem a proteção adequada, serão consideradas 
insalubres, independentemente de laudo de inspeção 
realizada no local de trabalho. 

(D) Às empresas é obrigatório requererem ao Ministério do 
Trabalho a realização de perícia em estabelecimento ou 
setor deste, com o objetivo de caracterizar e classificar 
ou determinar atividade insalubre.  

(E) Após o término do contrato de trabalho envolvendo 
exposição ao asbesto, cabe ao empregador manter 
disponível a realização periódica de exames médicos 
de controle dos trabalhadores durante 20 anos.

 

QUESTÃO 29 ______________________  
 
De acordo com o anexo IV da Norma Regulamentadora  
no 15 (NR 15), relativo aos agentes biológicos, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Caracteriza-se a insalubridade pela avaliação 

quantitativa nas atividades que envolvam agentes 
biológicos. 

(B) É considerado insalubridade de grau médio trabalho 
ou operação em contato permanente com pacientes 
em isolamento por doenças infectocontagiosas.

(C) Considera-se insalubridade de grau máximo o 
trabalho em cemitérios (exumação de corpos).

(D) É considerado insalubridade de grau máximo o 
trabalho com lixo urbano (coleta e industrialização).

(E) Consideram-se insalubridade de grau máximo 
trabalhos e operações em contato permanente com 
pacientes em serviços de emergência. 

 

QUESTÃO 30 ______________________  
 
Algumas manobras específicas devem ser executadas como 
parte do exame físico. A esse respeito, é correto afirmar que, 
na avaliação da coluna cervical, se realiza o teste de 
 
(A) Brudzinski. 
(B) Lasègue. 
(C) Adson. 
(D) Naffziger. 
(E) Nachlas. 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 31 _______________________  
 
Suponha que um perito solicite ao periciado que permaneça 
sentado e que coloque a mão direita no topo do crânio.  
 
Quanto à manobra descrita, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Essa manobra é utilizada na avaliação de 

radiculopatia lombar.  
(B) A referida manobra é também conhecida como teste 

de abdução do ombro. 
(C) A piora da dor no membro elevado indica compressão 

da raiz nervosa de C2-C3. 
(D) Ela é usada no diagnóstico de irritação meníngea.
(E) A mencionada manobra também é conhecida como 

sinal de Lhermitte.
 

QUESTÃO 32 _______________________  
 
No que se refere ao teste da deglutição, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Ocorre alívio da dor durante a deglutição.
(B) Deve-se prender a respiração e fazer força.
(C) É usado no diagnóstico de irritação meníngea.
(D) Aumenta a pressão intratecal. 
(E) Auxilia na avaliação de doenças na região anterior da 

coluna cervical.
 

QUESTÃO 33 _______________________  
 
Durante a perícia, determinada periciada queixou-se de dor 
entre a escápula e a coluna.  
 
Com relação a essa situação hipotética, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Uma causa frequente é afecção dos músculos 

peitorais.
(B) A etiologia profissional em geral (LER/DORT) é 

excluída nesse caso. 
(C) A palpação da musculatura dessa região deve ser 

realizada com o membro superior em rotação interna 
máxima e adução.

(D) A musculatura relativa à referida queixa é o trapézio.
(E) A musculatura referente à mencionada queixa é o 

grande dorsal.
 

QUESTÃO 34 _______________________  
 
Assinale a alternativa que corresponde à relação mais 
adequada entre o trabalho e as doenças ocupacionais mais 
frequentemente associadas a lesões por esforços repetitivos 
(LER/DORT). 
 
(A) Apertar parafusos, desencadeando a síndrome do 

pronador redondo.
(B) Apoiar o cotovelo em mesas, ocasionando dedo em 

gatilho.
(C) Apertar alicates e tesouras, provocando bursite do 

cotovelo.
(D) Carimbar, acarretando dedo em gatilho.
(E) Apoiar o cotovelo em mesa, causando contratura de 

fáscia palmar.
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QUESTÃO 35 ______________________  
 
Considerando que a avaliação do sistema nervoso é muito 
importante durante a perícia, no que tange ao exame 
neurológico, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Os sinais de mielopatia ou radiculopatia na topografia 

da coluna torácica são pouco frequentes. 
(B) As raízes motoras da região torácica devem ser 

testadas durante o exame neurológico. 
(C) O exame sensitivo deve ser utilizado apenas nas 

patologias da coluna lombar.
(D) Os sintomas decorrentes de patologias da coluna 

vertebral podem sobrepor-se a doenças do sistema 
nervoso central e periférico.

(E) O reflexo cutâneo abdominal avalia a coluna lombar.
 

QUESTÃO 36 ______________________  
 
Determinado técnico administrativo, destro, realizou a 
digitação de todos os laudos de um serviço de patologia 
clínica no decorrer de 10 anos. Durante perícia judicial, 
relatou edema e dor no punho direito. Ao exame clínico, 
foram observados deficit na manutenção do punho em 
posição neutra na pinça e preensão da mão direita.  
 
Nesse caso hipotético, o exame pericial sugere 
 
(A) tenossinovite dos extensores dos dedos, havendo 

nexo de causalidade. 
(B) tenossinovite dos extensores dos dedos, não  

ocorrendo nexo de causalidade. 
(C) tendinite da porção longa do bíceps, com nexo de 

causalidade. 
(D) tendinite da porção longa do bíceps, não existindo 

nexo de causalidade. 
(E) tendinite do supraespinhoso, verificando-se nexo de 

causalidade. 
 

QUESTÃO 37 ______________________  
 
Durante o exame pericial, foi estimulada a superfície plantar 
lateral em direção à cabeça dos metatarsos do pé esquerdo, e 
foi observada flexão do hálux ipsilateral.  
 
Acerca da manobra apresentada, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) O referido sinal é o de Lhermitte. 
(B) O sinal mencionado é o de Oppenheim.  
(C) A flexão do hálux ou dos artelhos ocorre na 

compressão medular. 
(D) Em situação normal, espera-se a extensão do hálux 

ou dos artelhos. 
(E) O exame descrito permite a avaliação do reflexo 

cutaneoplantar. 
 

Área livre 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 38 _______________________  
 
Suponha que, durante determinado exame, com periciado 
deitado em posição supina, o examinador, sustentando ambos 
os calcanhares, solicitou a elevação da perna direita. O perito 
não detectou, nos calcanhares, qualquer força para baixo, 
contrária à elevação, na perna esquerda.  
Com base no referido exame, assinale a alternativa correta.  
 
(A) O teste mencionado é o de Burns e ocorre por 

radiculopatia. 
(B) O teste descrito é o de Hoover e sugere simulação.  
(C) Quando o paciente realiza força para baixo com o 

membro oposto ao elevado, indica-se radiculopatia.
(D) Essa situação ocorre por lesão medular.
(E) O teste apresentado é o de Nachlas. 

 

QUESTÃO 39 _______________________  
 
Durante a avaliação pericial dos membros superiores, é 
possível empregar testes semiológicos e sinais clínicos 
especiais. Quando o paciente faz ativamente a flexão-adução 
horizontal forçada do membro superior, avalia-se o (a) 
 
(A) cotovelo.
(B) cervicalgia.
(C) punho.
(D) articulação acromioclavicular. 
(E) deltoide.

 

QUESTÃO 40 _______________________  
 
Certa operária relatou que executa movimento repetitivo ao 
apertar um botão com o polegar. Ao exame clínico, 
apresentou inflamação e dor entre o punho e o polegar. 
Quanto à conclusão do laudo pericial desse caso hipotético, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Tenossinovite de Quervain, cujos diagnósticos 

diferenciais são doença reumática, tendinite da 
gravidez e estiloidite do rádio. 

(B) Tenossinovite dos extensores dos dedos, e os 
diagnósticos diferenciais são doença reumática, 
tendinite da gravidez e estiloidite do rádio.

(C) Tenossinovite de Quervain, com diagnóstico 
diferencial de síndrome simpaticorreflexa.

(D) Tenossinovite dos extensores dos dedos, tendo como 
diagnóstico diferencial a síndrome ombro-mão. 

(E) Tendinite da porção longa do bíceps, cujo diagnóstico 
diferencial é a síndrome ombro-mão. 
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QUESTÃO 41 ______________________  
 

Durante a perícia, realizou-se avaliação do cotovelo em  
90º de flexão e o antebraço em pronação. Foi solicitado ao 
periciado que fizesse extensão ativa do punho contra 
resistência imposta pelo examinador, tendo o paciente 
sentido dor (teste de Cozen positivo). Nessa situação 
hipotética, a patologia apresentada é 
 
(A) epicondilite lateral (cotovelo do golfista). 
(B) epicondilite medial (cotovelo do tenista). 
(C) epicondilite lateral (cotovelo do tenista). 
(D) lesão do tendão distal do bíceps. 
(E) lesão do ligamento colateral medial do cotovelo. 

 

QUESTÃO 42 ______________________  
 

Durante o exame clínico, solicitou-se ao periciado que 
fizesse flexão completa dos punhos durante um minuto. Em 
relação à manobra descrita, assinale a alternativa correta. 
 

(A) O teste é o de Phalen para avaliação da tenossinovite 
de Quervain. 

(B) O teste é o de Mill para pesquisa da síndrome do 
túnel do carpo. 

(C) O teste realizado é o hook test para pesquisa da 
síndrome do túnel do carpo.

(D) O teste é o de Finkelstein para pesquisa da síndrome 
do túnel do carpo. 

(E) O teste utilizado é o de Phalen para pesquisa da 
síndrome do túnel do carpo.

 

QUESTÃO 43 ______________________  
 

Suponha que foi realizada a avaliação pericial de certa 
mulher de 55 anos de idade, assistente social, que apresentou 
paresia com hipotrofia na eminência tenar da mão esquerda. 
Ao exame físico, foram identificados sinal de Phalen e de 
Tinel. Nesse caso, a conclusão do laudo pericial deve conter 
a hipótese diagnóstica de 
 
(A) necrose do semilunar. 
(B) fratura do escafoide. 
(C) síndrome do túnel do carpo.
(D) fasciíte plantar. 
(E) lesão do extensor curto do polegar. 
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QUESTÃO 44 _______________________  
 

O anexo V da Norma Regulamentadora no 15 (NR 15) 
determina que os limites de tolerância para a radiação 
ionizante devem obedecer às normas da CNEN NE – 3.01 – 
Diretrizes básicas de radioproteção. Considerando a 
elaboração do laudo técnico das condições ambientais do 
trabalho (LTCAT) de um serviço de radiologia, assinale a 
alternativa correta. 
 

(A) Todo indivíduo que trabalha com raios X 
diagnósticos deve usar dosímetro individual durante a 
respectiva jornada de trabalho e enquanto permanecer 
em área controlada. 

(B) A dose equivalente ocupacional para o cristalino é de 
2 mSv por ano.

(C) A delimitação das áreas livres e controladas deve ser 
observada, sendo as salas de procedimento e de 
comando radiológico consideradas áreas livres.

(D) Os dosímetros individuais de leitura indireta devem 
ser trocados semestralmente. 

(E) Os aventais de chumbo são muito resistentes e devem 
ser dobrados e guardados em posição vertical.

 

QUESTÃO 45 _______________________  
 

A prevenção é a ação antecipada, fundamentada no 
conhecimento da história natural da doença, com o objetivo de 
tornar improvável seu progresso posterior. A esse respeito, é 
correto afirmar que prevenção primária consiste em 
 

(A) promover a reinserção do doente na sociedade, por 
meio de programas de reabilitação. 

(B) incentivar a detecção precoce da doença e o 
tratamento, quando ela ainda é assintomática.

(C) instituir o tratamento precoce, evitando a progressão 
da doença.

(D) educar para a adoção de hábitos de vida saudáveis.
(E) reduzir as complicações da doença. 

 

QUESTÃO 46 _______________________  
 

De modo geral, é possível prevenir todas as doenças 
ocupacionais, iniciando-se pela higiene ocupacional. Acerca 
desse assunto, assinale a alternativa que apresenta as etapas 
da higiene ocupacional. 
 

(A) Reconhecimento e controle dos riscos físicos, 
químicos e biológicos originados nos locais de 
trabalho e passíveis de produzir danos à saúde dos 
trabalhadores.

(B) Reconhecimento, avaliação e controle dos riscos 
físicos, químicos e biológicos originados nos locais 
de trabalho e passíveis de produzir danos à saúde dos 
trabalhadores.

(C) Reconhecimento e avaliação dos riscos físicos, 
químicos e biológicos originados nos locais de 
trabalho e passíveis de produzir danos à saúde dos 
trabalhadores.

(D) Controle dos riscos físicos, químicos e biológicos 
originados nos locais de trabalho e passíveis de 
produzir danos à saúde dos trabalhadores.

(E) Reconhecimento, avaliação e controle dos riscos 
biológicos originados nos locais de trabalho e 
passíveis de produzir danos à saúde dos 
trabalhadores.
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QUESTÃO 47 ______________________  
 

No que tange à higiene ocupacional, é correto afirmar que a 
terceira etapa consiste em 
 

(A) reconhecer os agentes ambientais que afetam a saúde 
dos trabalhadores. 

(B) avaliar quantitativa e (ou) qualitativamente os agentes 
físicos, químicos e biológicos, existentes nos postos 
de trabalho, a serem avaliados. 

(C) avaliar quantitativamente os agentes físicos e químicos, 
existentes nos postos de trabalho, a serem avaliados.

(D) avaliar qualitativamente os agentes biológicos, 
existentes nos postos de trabalho, a serem avaliados.

(E) estabelecer medidas de controle dos agentes 
ambientais. 

 

QUESTÃO 48 ______________________  
 

A respeito da Norma Regulamentadora no 7 (NR 7), assinale 
a alternativa correta. 
 

(A) As empresas com mais de 25 empregados e até 50 
empregados, enquadradas no grau de risco 1 ou 2, são 
obrigadas a indicar médico coordenador. 

(B) As empresas com até 25 empregados, enquadradas no 
grau de risco 1 e 2, são obrigadas a indicar médico 
coordenador. 

(C) Outros exames complementares usados normalmente 
em patologia clínica para avaliar o funcionamento de 
órgãos e sistemas orgânicos podem ser realizados a 
critério do médico coordenador ou encarregado, ou por 
notificação do médico agente da inspeção do trabalho, 
ou ainda decorrente de negociação coletiva de trabalho.

(D) Os exames médicos realizados no Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), que são o 
admissional, o periódico, o de retorno ao trabalho, o de 
mudança de função e o demissional, devem 
compreender avaliação clínica, abrangendo anamnese 
ocupacional e exame físico, excetuando-se o exame 
mental, que deve ser realizado por psiquiatra. 

(E) O exame médico de mudança de função será 
realizado 30 dias após a data da mudança. 

 

QUESTÃO 49 ______________________  
 

Considerando que existem vários efeitos da pressão 
hiperbárica no corpo humano, é correto afirmar que a 
intoxicação por oxigênio afeta o 
 

(A) sistema nervoso e o esqueleto. 
(B) sistema digestivo e o esqueleto. 
(C) sistema nervoso e o urinário.
(D) sistema nervoso central e o aparelho respiratório.
(E) esqueleto e o aparelho respiratório. 

 

QUESTÃO 50 ______________________  
 

As pneumoconioses são causadas pela inalação de poeiras 
em ambientes de trabalho. A esse respeito, é correto afirmar 
que o pulmão negro corresponde a 
 

(A) suberose. 
(B) pneumoconiose por poeira de carvão. 
(C) berilose. 
(D) pulmão do fazendeiro. 
(E) pneumopatia pelo cobalto. 

 

Área livre 
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P R O V A  D I S C U R S I V A  
 
Orientações para a elaboração do texto da prova discursiva. 
 
 A prova é composta por 1 (uma) questão discursiva. 
 A prova deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente. 
 A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada e nem conter, em outro local que não o 

apropriado, nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova. 
 A detecção de qualquer marca identificadora, no espaço destinado à transcrição de texto definitivo, acarretará anulação da 

prova do candidato. 
 A folha de texto definitivo é o único documento válido para a avaliação da prova discursiva. 
 O espaço para rascunho, contido no caderno de provas, é de preenchimento facultativo e não valerá para avaliação da prova 

discursiva. 
 A resposta da questão deverá ter extensão mínima de 20 (vinte) linhas e máxima de 30 (trinta) linhas. 
 Inicie, impreterivelmente, o seu texto na linha identificada como número 1 na página inicial da folha de texto definitivo. 

 

QUESTÃO DISCURSIVA 

 
Leia, com atenção, a situação hipotética a seguir. 
 
Durante inspeção do Ministério do Trabalho em uma clínica de endocrinologia localizada em determinado hospital, foi solicitado o 
laudo técnico das condições ambientais do trabalho (LTCAT). No local, trabalham um médico, que realiza as consultas; uma técnica 
de enfermagem, que registra os sinais vitais, afere a pressão e a temperatura corporal, pesa e mede o paciente; uma secretária, que 
realiza a marcação das consultas e recepciona os pacientes; e um técnico administrativo, responsável pelo arquivamento de 
prontuários e pela confecção de escalas e dos demais documentos administrativos, mas que não atua na recepção. Todos os 
funcionários são celetistas e realizam carga horária de 40 horas semanais. Não há atendimento após as 19 horas.  
 
Com base na situação hipotética apresentada, redija um texto dissertativo e (ou) argumentativo que descreva a conclusão do 
referido LTCAT. Aborde, necessariamente, os seguintes tópicos: 
 
a) a quais riscos estão expostos os funcionários da referida clínica?; 
b) caso se aplique, que grau de insalubridade deve ser concedido?; e 
c) qual é o embasamento legal utilizado?. 
 

Área livre – folha de rascunho na página seguinte 
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RASCUNHO
 

1  

  

  

  

5  

  

  

  

  

10  

  

  

  

  

15  

  

  

  

  

20  

  

  

  

  

25  

  

  

  

  

30  
 


