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Cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a 
que cada um deles esteja vinculado, marque, no cartão-resposta, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue 
o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.  
 

A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. 
Para as devidas marcações, use o cartão-resposta, único documento válido para a correção da sua prova objetiva. 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
Texto para os itens de 1 a 10. 
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Poucas tecnologias avançaram tanto nos últimos anos quanto a de reconhecimento de voz e há um motivo para isso. A 
indústria de tecnologia da informação está investindo na voz como a próxima grande interface entre humanos e máquinas, 
concretizando o conceito de “computação invisível”. 

Hoje, já é possível comprar caixas de som equipadas com assistentes virtuais que interagem e entendem comandos de 
voz a qualquer momento do dia, sem a necessidade de um dispositivo em mãos. Em algum momento futuro, as telas não serão 
mais necessárias para a maior parte das interações entre pessoas e máquinas. Bastará falar, e as coisas acontecerão, sem precisar 
digitar comandos nem clicar ou tocar em nada. 

Existe uma vantagem evidente no uso da voz para comandar máquinas. Por ser um método de input absolutamente 
natural para a humanidade, mesmo uma pessoa completamente ignorante em tecnologia pode aproveitá-lo facilmente.  

Aos poucos, o usuário está se acostumando a interagir com computadores por voz. Segundo pesquisa realizada por uma 
empresa norte-americana especializada em autenticação por voz, a maioria das pessoas já está adaptada a usar a fala para dar 
comandos aos seus eletrônicos. Os resultados da pesquisa mostram que 63% dos entrevistados já se comunicam com seus 
dispositivos por meio da voz e muitos deles acreditam que, dentro de algum tempo, os teclados se tornarão obsoletos. 48% dos 
entrevistados acreditam que teclados convencionais praticamente deixarão de ser utilizados até 2023, dando lugar à interface 
de voz como o principal método de interação com máquinas. 

Deve-se considerar, entretanto, que tecnologias não desaparecem do dia para a noite, ainda que outra melhor e mais 
acessível apareça. A tendência é que elas convivam por longos períodos de tempo, se adaptem e fiquem mais especializadas. O 
teclado e a digitação convencional ainda terão um papel importante na produção de textos formais, porque a linguagem falada 
é naturalmente mais informal, interrompida e cheia de lacunas. Na fala, as pessoas raramente conseguem manter uma linha de 
raciocínio completamente coesa por um parágrafo inteiro, o que tornaria a produção de texto apenas ditado completamente 
caótica. A possibilidade de edição do pensamento para transformá-lo em um texto inteligível é o que permite a criação de textos 
coerentes, porque o raciocínio humano é naturalmente desordenado. 

O teclado é ainda primordial para outras funções que vão além da digitação. Um editor de vídeo, por exemplo, teria muita 
dificuldade de cumprir suas tarefas apenas com comandos de voz. 

O fato é que sempre haverá usos para métodos de input diferentes, e o teclado não deixará de existir enquanto houver 
aplicações na qual ele permita melhor desempenho que os comandos por voz. A tendência, entretanto, é que sua importância 
diminua, pois a maior diversidade de dispositivos oferece novas alternativas para a realização de tarefas que não dependem de 
digitação. 

Renato Santino, editado por Cesar Schaeffer. Internet: <www.olhardigital.com.br> (com adaptações). 

 ___________________________________________________________________________________________________________ 

No que se refere ao texto e a seus aspectos linguísticos, julgue 

os itens de 1 a 5. 

 

1 Estruturado em forma dissertativa, o texto trata do 

avanço da tecnologia da informação no que se refere à 

interação entre pessoas e máquinas por meio do 

comando de voz. 

2 De acordo com o texto, os teclados convencionais de 

computadores deixarão de existir em aproximadamente 

três anos, sendo substituídos pela interface de voz. 

3 No segmento “Bastará falar” (linha 6), o sujeito de 

ambas as orações é indeterminado. 

4 Estariam mantidas a correção gramatical e a coerência 

do texto caso o ponto final empregado após o termo 

“máquinas” (linha 8) fosse substituído por dois pontos, 

feito o devido ajuste da letra inicial maiúscula/minúscula 

no período. 

5 Estaria mantida a correção gramatical do texto caso a 

forma verbal “acreditam” (linha 14) estivesse flexionada 

na terceira pessoa do singular para concordar com a 

expressão percentual “48%” (linha 13). 

No que concerne à correção gramatical e à coerência das 

substituições propostas para vocábulos e trechos destacados 

do texto, julgue os itens de 6 a 8. 

 

6 “Por ser” (linha 8) por Como é 

7 “obsoletos” (linha 13) por ultrapassados 

8 “haverá” (linha 25) por existirão 

 ____________________________________________________  

Quanto à correção gramatical e à coerência das propostas de 

reescrita para trechos destacados do texto, julgue os  

itens 9 e 10. 

 

9 “e há um motivo para isso” (linha 1): para a qual existe 

uma razão 

10 “Deve-se considerar, entretanto, que” (linha 16): Não 

obstante, deve-se considerar que 
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Julgue os itens 11 e 12, considerando a correção gramatical 

dos trechos apresentados e a adequação da linguagem à 

correspondência oficial. 

 

11 Solicitamos com a máxima urgência, a instalação de três 

novos computadores nesta Gerência de Comunicação 

Inter-setorial vez que os atuais já foram concertados 

quatro vezes sem solução, prejudicando o andamento 

dos trabalhos e causando transtornos entre os 

servidores. 

12 Solicita-se abertura de processo de sindicância para a 

apuração de responsabilidades dada à desavença entre 

dois servidores que foram às vias de fato durante o 

horário de trabalho e nas dependências deste Órgão, 

causando tumulto no ambiente e se outros funcionários 

não tivessem intervisto oportunamente, haveriam 

graves consequências para ambos e para a Instituição. 

 ____________________________________________________  

Nos itens que avaliem conhecimentos de informática, a 

menos que seja explicitamente informado o contrário, 

considere que: todos os programas mencionados estejam em 

configuração-padrão, em português; o mouse esteja 

configurado para pessoas destras; expressões como clicar, 

clique simples e clique duplo refiram-se a cliques com o 

botão esquerdo do mouse; e teclar corresponda à operação 

de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la,  

acionando-a apenas uma vez. Considere também que não 

haja restrições de proteção, de funcionamento e de uso em 

relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e 

equipamentos mencionados. 

 

Acerca dos conceitos de hardware, do sistema operacional 

Windows 10 e do Microsoft Excel 2013, julgue os itens  

de 13 a 17. 

 

13 Tanto a UCP quanto a memória principal são 

componentes fundamentais para o processamento dos 

dados. 

14 O comando que define uma operação a ser executada 

recebe o nome de instrução. 

15 O Windows 10 permite a conversão de texto em fala. 

Também é possível ouvir um texto lido em voz alta. 

16 No Excel 2013, linhas e colunas individuais podem ter 

diversas combinações de configuração. É permitido, por 

exemplo, que uma única coluna possua uma largura de 

5 cm e que uma linha tenha 5 cm de largura e outra 

tenha 3 cm. 

17 Ao definir uma fórmula no Excel 2013, o usuário deverá 

tomar bastante cuidado, pois, após sua definição, ela 

não poderá mais ser visualizada. 

No que diz respeito ao programa de navegação Google 

Chrome, em sua versão mais recente, aos conceitos de 

organização e de gerenciamento de arquivos e às noções de 

vírus, worms e pragas virtuais, julgue os itens de 18 a 22. 

 

18 Com o Google Chrome, é possível realizar algumas 

configurações. É possível, por exemplo, configurá-lo 

para carregar a página favorita do usuário quando ele 

abrir o navegador no computador. 

19 O Google Chrome não permite que certos dados sejam 

apagados, como, por exemplo, os cookies, pois sem 

estes programas não é possível o usuário navegar na 

web. 

20 Com o programa Explorador de Arquivos do  

Windows 10, é possível visualizar algumas propriedades 

do arquivo, como, por exemplo, tamanho, data da 

criação, data de modificação, entre outras. 

21 Os arquivos gerados pelos programas da Microsoft 

possuem o mesmo tamanho, independentemente de 

seu conteúdo. Um arquivo com extensão DOCX e outro 

com extensão XLSX possuem tamanho padronizado. 

22 Um HOAX é apenas um boato que possui informações 

alarmantes. Logo, ele jamais poderá conter códigos 

maliciosos. 

 ____________________________________________________  

Uma receita de ponche para 15 pessoas é feita com 

1,25 xícara de água, 1,5 xícara de suco de limão, duas xícaras 

de suco de laranja, 1 L de suco de abacaxi e 1 L de refrigerante 

de limão. A xícara-padrão para receitas possui 240 mL de 

capacidade.  

 

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens  

de 23 a 25. 

 

23 Um recipiente perfeitamente cilíndrico, com 10 cm de 

raio e altura de 10 cm, tem capacidade suficiente para 

colocar a quantidade de ponche produzida seguindo-se 

essa receita. 

24 Para servir 50 pessoas, é necessário utilizar mais de 1 L 

de água. 

25 Se cada pessoa consumisse exatamente 250 mL da 

bebida, a receita seria capaz de servir mais de 12 

pessoas. 

 ____________________________________________________  

Os números de telefones móveis no Brasil são compostos por 

uma sequência de nove dígitos, cujo primeiro é 

obrigatoriamente 9. O segundo dígito pode ser 6, 7, 8 ou 9 e 

os demais dígitos podem ser qualquer número inteiro entre  

0 e 9. Considerando essas informações, julgue os itens  

de 26 a 28. 

 

26 É possível formar mais de 120.000 números de telefone 

móvel sem dígitos repetidos. 

27 É possível formar 156.250 números de telefone móvel 

com apenas dígitos ímpares. 

28 Dentre todos os números possíveis de telefone móvel, 

apenas 400 terminam com a sequência 53105. 
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O casal de namorados Enzo e Valentina sempre 

resolve seus impasses, aleatoriamente, com um jogo de par 

ou ímpar. Os dois levam, simultaneamente, uma das mãos 

para a frente, revelando um número escolhido entre 0 e 5. Se 

a soma dos números for par, Enzo é o vencedor e, se for 

ímpar, Valentina é a vencedora. Em um final de semana, Enzo 

queria assistir a um filme de romance e Valentina, muito 

apaixonada por futebol, ao jogo do seu time de coração. A 

probabilidade de que um número par seja escolhido é de 40% 

para Enzo e de 60% para Valentina.  

 

Com base nesse caso hipotético, julgue os itens de 29 a 32. 

 

29 Não haverá vencedor se tanto Enzo quanto Valentina 

escolherem o número 0, porque o resultado não será 

nem par nem ímpar. 

30 A probabilidade de o casal assistir ao jogo de futebol é a 

mesma de assistir ao filme romântico. 

31 Se o casal assistiu ao jogo de futebol, então a 

probabilidade de que Valentina tenha jogado um 

número ímpar é de 
4

13
. 

32 A probabilidade de que Enzo ou Valentina vença 2 jogos 

de par ou ímpar seguidos é inferior a 50%. 

 ____________________________________________________  

Tudo indica que o que foi dito em relação ao século XX – “uma 

era dos extremos” – também se aplica às duas primeiras 

décadas do século XXI. As mudanças se processam com 

extrema rapidez e convivem com um extraordinário avanço 

científico e com exemplos dramáticos de intolerância, 

desigualdade e fanatismo. 

 

Relativamente ao cenário mundial da atualidade, julgue os 

itens de 33 a 40. 

 

33 A denominada globalização resulta de processo histórico 

que atravessa séculos, cujo início pode ser identificado 

na expansão comercial e marítima europeia do início da 

Idade Moderna (séculos XV e XVI). 

34 A partir da Revolução Industrial, o moderno capitalismo 

se disseminou pelo mundo afora e, impulsionado pela 

corrida imperialista, foi moldando o mundo aos seus 

interesses e às suas necessidades, gerando o que hoje é 

chamado de globalização. 

35 Entre as principais características da ordem global dos 

dias atuais, avulta a grande circulação de capitais, 

mercadorias e pessoas, diluindo, em certa medida, o 

antigo conceito de fronteiras nacionais. 

36 Há consenso de que o domínio do conhecimento é 

essencial nesta ordem global, o que explica a 

fundamental importância da ciência e da tecnologia no 

presente estágio da economia mundial. 

37 O enfrentamento da atual pandemia da covid-19, 

paradoxalmente, não tem contado com o concurso da 

ciência, talvez pelo fato de não haver interesse dos 

grandes grupos financiadores de pesquisa em investir na 

saúde. 

38 Nos dias de hoje, o conceito de desenvolvimento 

sustentável pressupõe a manutenção intacta da 

natureza, o que equivale a cessar radicalmente o 

processo de exploração dos recursos naturais. 

39 Ao ser desbancado de sua posição de fonte geradora de 

energia, o petróleo acabou por propiciar algo até então 

inimaginável: a plena estabilidade política do Oriente 

Médio, com o fim dos conflitos na região e a resolução 

do histórico problema palestino. 

40 Uma das razões para a perda de importância da 

Organização das Nações Unidas (ONU) no atual cenário 

mundial é o fato de que ela, até o momento, foi incapaz 

de criar, em sua estrutura, agências especializadas para 

tratar da saúde, da educação, do desenvolvimento e do 

meio ambiente. 

RASCUNHO 

 

 

 

.
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES

O comportamento ético é uma consciência moral, 

atribuída à boa conduta e a procedimentos individuais, é agir 

com autodeterminação, autocontrole e de forma ordenada 

em qualquer situação, em todos os momentos da vida. 

 

Internet: <http://equipeetica.blogspot.com> (com adaptações). 

 

Com relação à ética, julgue os itens de 41 a 45. 

 

41 Consiste em conduta ética abster-se de usar 

informações privilegiadas, obtidas em razão do serviço, 

em benefício próprio ou de terceiros. 

42 Espera-se que o servidor público, no exercício de suas 

funções, tenha comportamento virtuoso, o que condiz 

com a retirada de bens de pequeno valor da repartição 

pública em proveito próprio, mesmo que sem 

autorização. 

43 O servidor público deve pautar suas ações por atitudes 

decorosas, como, por exemplo, as contrárias à 

ineficiência dos serviços públicos. 

44 Para gerir a coisa pública de forma democrática, o 

Estado deve gozar de credibilidade conquistada por 

meio de transparência e moralidade. 

45 Agir com urbanidade quando do atendimento ao público 

e utilizar-se do cargo para obter favorecimento para si 

são comportamentos éticos esperados de todos os 

servidores públicos. 

 ____________________________________________________  

A Lei n.o 9.784/1999 regula o processo administrativo no 

âmbito da Administração Pública Federal. Acerca dessa Lei e 

de suas alterações, julgue os itens de 46 a 50. 

 

46 O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a 

pedido de interessado, sendo vedada à Administração a 

recusa imotivada de recebimento de documentos. 

47 Pode ser arguida suspeição para atuar em processo 

administrativo de servidor ou autoridade que esteja 

litigando, judicial ou administrativamente, com o 

interessado ou o respectivo cônjuge ou companheiro. 

48 É impedido de atuar em processo administrativo o 

servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória 

com algum dos interessados ou com os respectivos 

cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro 

grau. 

49 Nas hipóteses de imposição ou agravamento de deveres, 

encargos ou sanções e de dispensa ou declaração da 

inexigibilidade de processo licitatório, os atos 

administrativos deverão ser motivados, com indicação 

dos fatos e dos fundamentos jurídicos. 

50 A Administração deve revogar seus próprios atos 

quando eivados de vício de legalidade e pode anulá-los 

por motivo de conveniência ou oportunidade, 

respeitados os direitos adquiridos. 

 ____________________________________________________  

A Lei n.o 12.527/2011 dispõe sobre os procedimentos a serem 

observados pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e 

pelos municípios, com o fim de garantir o acesso a 

informações previsto no inciso XXXIII do art. 5.o, no inciso II 

do § 3.o do art. 37 e no § 2.o do art. 216 da Constituição 

Federal. Quanto à Lei de Acesso à Informação (LAI) e ao 

Decreto n.o 7.724/2012, que a regulamenta, julgue os itens 

de 51 a 55. 

 

51 Qualquer interessado, desde que por meio de advogado, 

poderá apresentar pedido de acesso a informações aos 

órgãos e às entidades públicas, devendo o pedido conter 

a identificação do requerente, uma procuração de 

plenos poderes e a especificação da informação 

requerida. 

52 Entende-se por informação sigilosa a submetida, 

temporariamente, à restrição de acesso público, em 

razão de sua imprescindibilidade para a segurança da 

sociedade e do Estado. 

53 Para efeitos da LAI, primariedade é a qualidade da 

informação coletada na fonte, com o máximo de 

detalhamento possível, sem modificações. 

54 Os ministros de Estado e o vice-presidente da República 

têm competência para classificar em ultrassecreto o 

sigilo das informações no âmbito da Administração 

Pública Federal. 

55 O agente público ou militar poderá recusar-se a fornecer 

informação requerida nos termos da Lei e acessar 

indevidamente informação sigilosa ou informação 

pessoal, desde que fundamente as razões em até dez 

dias depois do ato. 
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No sentido de lei fundamental, a constituição é o 

estatuto responsável por criar e organizar os elementos 

essenciais do Estado.  

 

Marcelo Novelino. Curso de direito constitucional.  

11.a ed. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 87.  

 

A respeito das constituições (conceitos, classificação e 

princípios), julgue os itens de 56 a 60. 

 

56 A República Federativa do Brasil rege-se, nas suas 

relações internacionais, pelos princípios da 

independência nacional, da autodeterminação dos 

povos e da não intervenção. 

57 Constituições orgânicas, dogmáticas ou pluritextuais são 

aquelas cujas normas se encontram fragmentadas em 

textos variados e esparsas. 

58 A Constituição Federal do Brasil de 1988 pode ser 

considerada como uma constituição escrita, 

democrática, dogmática, prolixa e eclética. 

59 Constituem objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa 

e solidária; erradicar a pobreza e a marginalização; e 

reduzir as desigualdades sociais e regionais. 

60 A República Federativa do Brasil tem como 

fundamentos: a soberania; a interdependência; a 

dignidade da pessoa humana; os valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa; e o pluripartidarismo 

político. 

 ____________________________________________________  

A expressão “direitos fundamentais” surgiu na 

França, durante o movimento político e cultural que originou 

a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão.  

 

Marcelo Novelino. Curso de direito constitucional.  

11.a ed. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 267.  

 

No que se refere aos direitos e às garantias fundamentais e 

aos direitos sociais e de nacionalidade, julgue os itens  

de 61 a 65. 

 

61 Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade. 

62 Entende-se por princípio da vedação do retrocesso a 

proibição de redução injustificada do grau de 

concretização alcançado por um direito fundamental 

prestacional. 

63 Tanto os trabalhadores rurais quanto os urbanos têm 

direito à proteção do salário e ao décimo terceiro salário 

com base na remuneração integral, restando apenas aos 

trabalhadores urbanos o direito ao fundo de garantia do 

tempo de serviço. 

64 A duração legal da hora de serviço noturno (52 minutos 

e trinta segundos) constitui vantagem suplementar que 

não dispensa o salário adicional. 

65 A Constituição Federal de 1988 contemplou a 

naturalização tácita, ou grande naturalização, na qual 

um cônjuge adquire automaticamente a nacionalidade 

do outro em razão do casamento. 

 ____________________________________________________  

O artigo 37 da Constituição Federal de 1988 dispõe que a 

administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 

municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Com 

relação à Administração Pública e aos servidores públicos, 

julgue os itens de 66 a 70. 

 

66 As condutas do Estado devem pautar-se pela satisfação 

das necessidades coletivas, o que traduz o princípio da 

supremacia do interesse público sobre o privado. 

67 Atos de improbidade administrativa importarão a 

suspensão dos direitos políticos, a perda da função 

pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento 

ao erário, na forma e na gradação previstas em lei, sem 

prejuízo de ação penal cabível. 

68 O princípio da intranscendência subjetiva consiste na 

exigência de conduta honesta, leal e proba por parte dos 

gestores públicos, no exercício da função administrativa. 

69 O regime próprio de previdência social dos servidores 

titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e 

solidário, mediante contribuição do respectivo ente 

federativo, de servidores ativos, de aposentados e de 

pensionistas, sendo observados critérios que preservem 

o equilíbrio financeiro e atuarial. 

70 Os servidores nomeados para cargo de provimento 

efetivo em virtude de concurso público serão 

considerados como estáveis após dois anos de efetivo 

exercício, sendo obrigatória uma avaliação de 

desempenho trimestral, por comissão constituída para 

esse fim. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Considerando a Lei n.o 6.965/1981 e o Decreto  

n.o 87.218/1982, julgue os itens de 71 a 75. 

 

71 O Conselho Federal será constituído de dez membros 

efetivos e respectivos suplentes, com mandato de três 

anos. 

72 A extinção ou a perda de mandato de membro do 

Conselho ocorrerá em virtude de ausência, sem motivo 

justificado, a três sessões consecutivas ou a seis 

intercaladas, em cada ano. 

73 Compete ao Conselho Regional fixar o valor das 

anuidades devidas pelos profissionais e pelas empresas 

jurisdicionados. 

74 É lícito ao profissional punido requerer, à instância 

superior, revisão do processo, no prazo de trinta dias. 

75 Quando acompanhadas da indicação dos elementos 

comprobatórios do alegado, as denúncias podem ser 

anônimas. 

 ____________________________________________________  

De acordo com a Lei n.o 12.401/2011 e com a  

Portaria MT n.o 19/1998, julgue os itens de 76 a 80. 

 

76 A assistência terapêutica integral consiste em oferta de 

procedimentos em regime domiciliar, ambulatorial e 

hospitalar, conforme tabelas do gestor federal do 

Sistema Único de Saúde (SUS), realizados no território 

nacional por serviço próprio, conveniado ou contratado. 

77 É permitido o pagamento, o ressarcimento ou o 

reembolso de medicamento e produto, nacional ou 

importado, sem registro na Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa). 

78 Entende-se por exame audiológico de referência e 

sequencial o conjunto de procedimentos necessários 

para a avaliação da audição do trabalhador ao longo do 

tempo de exposição ao risco, não incluindo o exame 

otológico. 

79 Os símbolos referentes à via de condução aérea não 

devem ser interligados. 

80 A perda auditiva por níveis de pressão sonora elevados, 

por si só, não é indicativa de inaptidão para o trabalho, 

devendo-se considerar, além do traçado audiométrico 

ou da evolução sequencial de exames audiométricos, 

outros fatores, como, por exemplo, a história clínica e 

ocupacional do trabalhador. 

Com base no Decreto n.o 6.286/2007, Programa Saúde na 
Escola (PSE), e no Decreto n.o 7.602/2011, Política Nacional 
de Segurança e Saúde no Trabalho (PNSST), julgue os itens  
de 81 a 85. 
 
81 São diretrizes para a implementação do PSE a 

centralização e a autonomia das redes públicas de 
ensino e de saúde. 

82 As ações em saúde previstas no âmbito do PSE podem 
compreender ações de prevenção do uso de drogas e de 
controle do tabagismo e outros fatores de risco de 
câncer. 

83 A PNSST tem, entre seus princípios, o da universalidade 
e o da integralidade. 

84 Cabe ao Ministério da Saúde coordenar e orientar a 
execução do Programa de Alimentação do Trabalhador. 

85 Compete ao Ministério da Saúde promover a revisão 
periódica da listagem oficial de doenças relacionadas ao 
trabalho. 

 ____________________________________________________  
A partir das Portarias GM/MS n.o 3.088/2011 e n.o 793/2012, 
julgue os itens de 86 a 90. 
 
86 Constitui diretriz para o funcionamento da Rede de 

Atenção Psicossocial a unificação das estratégias de 
cuidado. 

87 A Equipe de Consultório na Rua é constituída por 
profissionais que atuam de forma itinerante, ofertando 
ações e cuidados de saúde para a população em situação 
de rua. 

88 O componente Reabilitação Psicossocial da Rede de 
Atenção Psicossocial constitui-se de iniciativas de 
geração de trabalho e renda/empreendimentos 
solidários/cooperativas sociais. 

89 O componente Atenção Básica na Rede de Cuidados à 
Pessoa com Deficiência contará com Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família (NASF), não incluindo atenção 
odontológica. 

90 Os estabelecimentos de saúde habilitados em apenas 
um serviço de reabilitação são unidades ambulatoriais 
especializadas, apenas, em reabilitação auditiva, física, 
intelectual, visual, ostomia ou múltiplas deficiências. 

 ____________________________________________________  
Segundo as Portarias GM/MS n.o 930/2012 e n.o 1.823/2012, 
julgue os itens de 91 a 95. 
 
91 Para habilitar-se como Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal (UTIN) tipo II, o serviço hospitalar deverá 
contar com equipe mínima de um fonoaudiólogo para 
cada dois leitos, em cada turno. 

92 Não há previsão de fonoaudiólogos para a UTIN tipo III. 
93 As Unidades de Cuidado Intermediário Neonatal 

Canguru (UCINCa) são serviços, em unidades 
hospitalares, que acolhem mãe e filho para a prática do 
método canguru e para repouso e permanência no 
mesmo ambiente 24 horas por dia, até a alta hospitalar. 

94 É uma estratégia da Política Nacional de Saúde do 
Trabalhador a integração da vigilância em saúde do 
trabalhador com os demais componentes da vigilância 
em saúde e com a Atenção Primária em Saúde. 

95 A Política Nacional de Saúde do Trabalhador deverá 
contemplar, igualmente, todos os trabalhadores, sem 
estabelecer qualquer prioridade ou preferência. 
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Quanto às Resoluções n.o 50/2002, n.o 11/2006 e n.o 7/2010 

da Anvisa, julgue os itens de 96 a 100. 

 

96 A inobservância das normas aprovadas no  

Regulamento n.o 50/2002 não constitui infração à 

legislação sanitária federal, mas pode ocasionar sanções 

administrativas. 

97 O Regulamento n.o 50/2002 é específico para as novas 

construções de estabelecimentos assistenciais de saúde 

da área pública do País, não vinculando a área privada. 

98 Nenhum serviço de atenção domiciliar poderá funcionar 

sem estar licenciado pela autoridade sanitária local, 

atendendo aos requisitos do Regulamento n.o 11/2006. 

99 O sistema de classificação de necessidades de cuidados 

de enfermagem consiste no índice de carga de trabalho 

que auxilia a avaliação quantitativa e qualitativa dos 

recursos humanos de enfermagem necessários para o 

cuidado. 

100 A definição de microrganismos de importância 

clínicoepidemiológica depende do perfil de resistência 

aos antimicrobianos. 

 ____________________________________________________  

Conforme as Resoluções n.o 415/2012, n.o 473/2015 e  

n.o 516/2017, do Conselho Federal de Fonoaudiologia, julgue 

os itens de 101 a 105. 

 

101 É vedado fazer anotações em prontuário sem a aposição 

do carimbo com o nome e o número de registro 

profissional. 

102 Fica a critério do profissional permitir o acesso do 

paciente às informações registradas em prontuário. 

103 A cédula de identidade fiscal terá validade 

indeterminada. 

104 A cédula de identidade fiscal será devolvida, para guarda 

ou inutilização, nos casos de afastamento ou 

licenciamento. 

105 São sigilosos todos os documentos relacionados aos 

processos ético-disciplinares, ad referendum do 

Plenário. 

 ____________________________________________________  

Com base na Resolução n.o 444/2013 (Manual de Orientação 

e Fiscalização do Exercício Profissional da Fonoaudiologia), 

julgue os itens de 106 a 110. 

 

106 É uma das atribuições do fiscal a de ter disponibilidade 

para viagens. 

107 Na fiscalização em domicílio, a entrada do fiscal só é 

permitida com a apresentação do alvará de 

funcionamento. 

108 A ficha de verificação fiscal é um documento facultativo. 

109 O termo de constatação é um documento utilizado nos 

atos fiscalizatórios, que registra a situação de 

irregularidade do profissional, sendo preenchido em três 

vias: uma para o profissional; uma para o Conselho 

Regional de Fonoaudiologia; e outra para o Conselho 

Federal de Fonoaudiologia. 

110 A Comissão de Orientação e Fiscalização dos Conselhos 

Regionais de Fonoaudiologia será constituída de, no 

mínimo, cinco conselheiros, sendo obrigatório um 

conselheiro efetivo, além do presidente. 

 ____________________________________________________  

No que se refere à Resolução n.o 574/2020 (Regimento 

Interno Único dos Conselhos Regionais de Fonoaudiologia), 

julgue os itens de 111 a 115. 

 

111 As deliberações do Plenário são aprovadas por maioria 

absoluta dos conselheiros efetivos. 

112 A Diretoria será eleita para mandato de três anos e 

empossada na primeira sessão plenária ordinária do 

colegiado. 

113 Compete ao diretor-tesoureiro firmar, com o presidente, 

os atos de responsabilidade financeira e patrimonial. 

114 É vedada a participação de membros da Comissão de 

Ética (COE) na Comissão de Orientação e Fiscalização 

(COF). 

115 É recomendado que um integrante da Comissão  

de Tomada de Contas (CTC) ou da Comissão de  

Patrimônio (CP) participe da Comissão de Licitação (CL). 

 ____________________________________________________  

Considerando a Resolução n.o 550/2019, do Conselho Federal 

de Fonoaudiologia, julgue os itens de 116 a 120 acerca do 

processo administrativo simplificado. 

 

116 Instaurado o processo administrativo simplificado, a 

Comissão de Ética citará o fonoaudiólogo para que, no 

prazo de quinze dias corridos, apresente defesa, sob 

pena de confissão ficta. 

117 Nos votos do relator e dos demais membros, deverá 

haver manifestação quanto a preliminares, a mérito, à 

capitulação e à sanção. 

118 Não serão permitidas a entrada e a saída dos 

participantes após o início da sessão de julgamento. 

119 As provas documentais serão apresentadas pelo 

processado com a defesa. 

120 Os conselheiros não poderão alterar o voto após ter sido 

proferido. 




