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INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 

 

1. A Prova Objetiva terá duração de 4 (quatro) horas. 

2. Verifique se o caderno de questões está completo. Caso contrário, solicite outro 

ao fiscal de sala. 

3. Durante a realização da prova, não será permitido ao candidato o uso de celular 

(ligado ou não), relógio de qualquer tipo, calculadora, câmera fotográfica ou 

qualquer tipo de aparelho eletrônico, óculos escuros, boné, chapéus, protetores 

auriculares, dicionário, apostila, livros, “dicas” ou qualquer outro material didático 

do mesmo gênero, corretivo, marcadores de texto, borracha e outros. 

4. A UFSCar não se responsabilizará pela guarda de quaisquer pertences dos 

candidatos. 

5. Após o ingresso, nenhum candidato poderá retirar-se da sala de realização da 

prova sem autorização e sem estar acompanhado por um fiscal identificado. 

6. Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização da prova, for 

surpreendido comunicando-se de modo verbal, gestual ou por escrito com outro 

candidato ou terceiros, bem como fazendo uso de livros, anotações, impressos ou 

outros materiais descritos no item 3. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido usando caneta esferográfica de tinta 

azul ou preta e, em nenhuma hipótese, haverá substituição do mesmo em razão 

de erro no preenchimento. Não é permitido o uso de qualquer tipo de corretivo no 

cartão-resposta. Não serão consideradas respostas rasuradas ou respondidas em 

duplicidade. São de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos 

do preenchimento indevido do cartão-resposta. 

8. Ao terminar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, o 

seu cartão-resposta. 

9. A entrega do cartão-resposta e saída do candidato do local de realização da prova 

ocorrerá com no mínimo 1 (uma) hora após o início da prova. 
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PARTE A – CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 

Observe a tirinha abaixo e responda às Questões 1 e 2. 

 

 

Fonte: Disponível em: https://tirasarmandinho.tumblr.com/. Acesso em: 30 jan. 2022. 

 

Questão 1 

Caso, no último quadro, houvesse a substituição de O MACHISMO por O MACHISMO 
E A HOMOFOBIA, quantas palavras, ao longo da tirinha (do começo ao fim), deveriam 
ser obrigatoriamente alteradas, a fim de preservar as concordâncias verbal e nominal? 

A. Três. 

B. Seis. 

C. Cinco. 

D. Quatro. 

E. Sete. 

 

Questão 2 

A conjunção adversativa mas, no último quadro, pode ser substituída, sem prejuízo 
semântico, por: 

A. logo. 

B. contudo. 

C. destarte. 

D. porquanto. 

E. também. 
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Questão 3 

Observe a tirinha abaixo. 

Fonte: Disponível em: https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=49311&anchor=6420999& 
origem=busca&originURL= &pd=3562ef076ce8879105b96eb7a8355c12. Acesso em: 27 jan. 
2022.   

Ao lê-la, espera-se que o leitor note um discurso repleto de: 

A. euforia, em razão de o personagem de óculos ter um eu ideal, feliz e solidário. 

B. plenitude, em razão de o personagem de óculos ter um eu ideal e um eu não ideal 
para as redes sociais. 

C. medo, em razão de o personagem de óculos ter um eu ideal, feliz e solidário, preso 
em uma caixa. 

D. manipulação, em razão de o personagem de óculos querer fazer com que o outro 
personagem também crie um eu ideal para as redes sociais. 

E. ilusão, em razão de o personagem de óculos mostrar-se na rede social como 
alguém diferente de seu eu real. 

 

Questão 4 

Assinale a alternativa em que o SE está empregado, respectivamente, como pronome 
reflexivo, partícula apassivadora e índice de indeterminação do sujeito: 

A. É necessário que se impeça a entrada de terceiros durante a cirurgia. / O paciente 
banhou-se após o exame. / A criança, ao pular corda, machucou-se. 

B. A paciente cortou-se com a tesoura. / Entregaram-se, ontem, as vacinas. / Fizeram-
se silêncio e oração na maternidade. 

C. Reclama-se de tudo quando a dor é insuportável. / Acreditava-se no resultado do 
tratamento. / Trata-se de uma emergência. 

D. O doutor vestiu-se rapidamente para o plantão. / Pedem-se os atestados médicos 
aos servidores afastados. / Gritava-se de dor no ambulatório. 

E. Os dias se sucedem calmos na enfermaria. / Precisa-se de cuidadores. / Vendem-se 
planos de saúde. 

 

Questão 5 

O emprego do acento indicativo de crase é facultativo em: 

A. A aula começará às 19h. 

B. Voltarei à Europa no próximo verão. 
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C. Ofereceram chocolates à sua tia. 

D. A atriz se referiu àquele filme que ganhou o prêmio. 

E. Ele se colocou à disposição para ajudar na mudança. 

 

Questão 6 

Leia o texto e escolha a alternativa que traz conjuntos de palavras do texto com a 
seguinte configuração, respectivamente: Substantivo + adjetivo; substantivo + 
preposição + substantivo; numeral + substantivo. 

Os indicadores de queda sustentada da curva epidêmica, baseados na 
Resolução ConsUni nº 39, são: 

- Declínio sustentado de pelo menos 50% na incidência ao longo de três semanas 
contínuas; 

- Percentual de testes positivos menor que 5% nas últimas duas semanas em caso de 
realização de um ou mais testes por 1 mil habitantes por semana; 

- Menos de 5% das amostras positivas para Covid-19 nas últimas duas semanas em 
casos de síndrome gripal; 

- Declínio no número de mortes nas últimas três semanas; 

- Incidência diária menor que um caso por 100 mil habitantes; 

- Taxa de transmissibilidade menor que 1,00 (1,2,3,4); 

- Número de novos casos por 100 mil pessoas nos últimos 14 dias menor que 5 (5); 

- Alteração percentual em novos casos por 100 mil habitantes durante os últimos sete 
dias, em comparação com os sete dias anteriores, menor que -10%. 

Fonte: https://www.vencendoacovid19.ufscar.br/plano-de-retomada Acesso em janeiro 2022. 

A. Declínio sustentado; indicadores de queda; três semanas. 

B. Percentual de testes positivos; incidência diária; 100 mil pessoas. 

C. Menos 50%; últimas duas semanas; 14 dias. 

D. Taxa de transmissibilidade; 1 mil habitantes; Resolução ConsUni. 

E. Mais testes; amostras positivas; Covid-19. 

 

Questão 7 

Dentre as várias regras de pontuação, anacoluto refere-se ao período iniciado por uma 
palavra ou locução, seguida de pausa (vírgula), que tem como continuação uma 
oração em que essa palavra ou locução não se integra sintaticamente, embora esteja 
integrada pelo sentido. Com o entendimento desta regra, assinale a alternativa que 
apresenta a forma correta de representação de ‘anacoluto’ na língua portuguesa. 

A. "Há dois dias meu telefone não fala, nem ouve, nem toca, nem tuge, nem muge.” 
(Rubem Braga) 

B. “Um deles queria saber dos meus estudos; outro, se trazia coleção de selos (...)" 
(José Lins do Rego) 

C. O professor aproximou-se dos estudantes, observou tudo, nada disse. 
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D. As questões do concurso para docentes, que estavam bem complicadas e difíceis, 
deixaram todos os candidatos apreensivos e nervosos. 

E. “O relógio da parede, eu estou acostumado com ele, mas você precisa mais de 
relógio do que eu.” (Rubem Braga) 

 

Questão 8 

Assinale a alternativa que traz a frase correta: 

A. No último concurso antes da pandemia, houveram muitos inscritos para todos os 
cargos abertos. 

B. Todos os candidatos do concurso estavam a par do regulamento e das regras do 
edital. 

C. Na reunião de departamento, discutiu-se a cerca de instruções e providências para 
a retomada das aulas em modo presencial. 

D. Segue anexo os documentos comprobatórios do curriculum vitae do candidato. 

E. As inscrições foram abertas de 10 à 30 de março de 2021, mas logo foram 
canceladas por conta da pandemia. 

 

Questão 9 

Leia o texto abaixo e assinale a alternativa que traz as informações corretas quanto à 
mensagem do texto. 

CHUVAS EM SÃO PAULO ARRASTAM CARRO E DEIXAM PESSOAS ILHADAS 

Frente fria e chuva 

Publicado em 28/01/2022 - 11:21 Por Ludmilla Souza – Repórter da Agência 
Brasil - São Paulo 

De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, das 19h19 até as 21h36 de 
quinta-feira, a corporação recebeu 13 chamadas para auxiliar pessoas ilhadas pela 
enchente. As solicitações foram em Taboão da Serra, Embu das Artes, Itapecerica e 
Mogi, todas sem vítimas, a maioria sem necessidade de intervenção. 

Para esta sexta-feira (28), o paulistano pode esperar mais chuvas no final do dia. Em 
alguns pontos da capital, a sexta-feira começou abafada com muita nebulosidade, 
pancadas de chuva e termômetros oscilando em torno dos 19,2°C durante a 
madrugada. 

De acordo com dados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da 
Prefeitura de São Paulo, o mês janeiro acumulou até o momento 200mm de chuvas, o 
que corresponde a 78,2% dos 255,7mm esperados para o mês. 

Devido à propagação de uma frente fria pelo litoral paulista, que organiza as áreas de 
instabilidade sobre o Estado de São Paulo, o tempo permanece instável. Logo, as 
chuvas devem voltar na capital paulista, principalmente entre a tarde e a noite. 

Segundo o CGE, há condições para pontos de até forte intensidade com raios e 
rajadas de vento, o que em conjunto com o solo encharcado mantém elevado o 
potencial para formação de alagamentos, queda de árvores, transbordamento de rios 
e deslizamentos de terra. 

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2022-01/chuvas-em-sao-paulo-arrastam-
carro-e-deixam-pessoas-ilhadas Acesso em fev 2022 (texto adaptado) 
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A. O dia 27 de janeiro de 2022 foi muito conturbado para o corpo de bombeiros, que 
atendeu 13 chamadas de pessoas ilhadas, pegas de surpresa pela chuva quando 
iam ao trabalho logo pela manhã. 

B. O texto afirma que, durante o mês de janeiro de 2022, a cidade de São Paulo 
enfrentou 255,7 mm de chuva, o que ocasionou vários problemas. 

C. Informa o CGE que todas as chuvas durante o mês de janeiro, na cidade de São 
Paulo, foram precedidas de raios e rajadas de vento e sucedidas de quedas de 
árvores, alagamentos e deslizamentos de terra. 

D. Segundo o texto, a sexta-feira do dia 28 de janeiro de 2022 foi um dia extremamente 
abafado, com chuvas intermitentes até a madrugada. 

E. De acordo com o texto, choveu antes do dia 27 de janeiro na cidade de São Paulo e, 
no momento da publicação do artigo, uma frente fria já se propagava pela região 
litorânea do estado. 

 

Questão 10 

Indique a alternativa que traz sinônimos dos verbos e das expressões verbais 
sublinhados do texto - ‘recebe’, ‘registrou’, ‘foram encerradas’ e ‘estão disponíveis’ - 
que poderiam substituí-los e que não trazem prejuízo ao sentido neste mesmo 
contexto: 

Vestibular Indígena 2022 recebe quase 3 mil inscritos 

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) registrou 2.805 
inscritos para o Vestibular Indígena 2022, primeiro ano da seleção unificada entre a 
UFSCar e a Unicamp para o ingresso de estudantes indígenas em diferentes cursos 
de graduação das duas universidades. As inscrições gratuitas foram encerradas no dia 
20 de janeiro. A relação candidatos-vaga por curso e o número de inscritos por cidade 
de prova estão disponíveis na página eletrônica da Comvest, em 
www.comvest.unicamp.br. 

Fonte: https://www.ufscar.br/noticia?codigo=14409 Acesso em fev 2022 (texto adaptado) 

A. impugna; relatou; foram resolvidas; estão cedidas 

B. recolhe; assinalou; foram fixadas, estão oferecidas 

C. defere; protocolou; foram concluídas; estão apresentadas 

D. aprova; organizou; terminaram; estão autorizadas 

E. ganha; respeitou; acabaram; estão asseguradas 

 

Questão 11 

Qual o prazo para implementação das providências necessárias à plena vigência do 
Código de Ética, segundo o Decreto 1.171/1994? 

A. Sessenta dias após a comunicação à Secretaria da Administração Federal da 
Presidência da República. 

B. Sessenta dias a partir do retorno positivo pela Secretaria da Administração Federal 
da Presidência da República. 

C. Sessenta dias após a entrada em vigor do Decreto 1.171/1994, que ocorrerá 45 
após sua publicação. 
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D. Fica a cargo dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta e 
indireta o estabelecimento do prazo para implementação das providências 
necessárias à plena vigência do Código de Ética. 

E. Sessenta dias a partir de sua entrada em vigor, que ocorreu na data de sua 
publicação. 

 

Questão 12 

Quais os benefícios do Plano de Seguridade Social cabíveis ao dependente do 
servidor, segundo a Lei 8.112/90? 

A. Pensão vitalícia e temporária, auxílio-funeral, auxílio-reclusão, licença à gestante. 

B. Pensão vitalícia e temporária, auxílio-funeral, auxílio-reclusão, licença à adotante. 

C. Pensão vitalícia e temporária, auxílio-funeral, auxílio-reclusão, auxílio natalidade. 

D. Pensão vitalícia e temporária, auxílio-funeral, auxílio-reclusão, salário família. 

E. Pensão vitalícia e temporária, auxílio-funeral, auxílio-reclusão, assistência à saúde. 

 

Questão 13 

Segundo o Decreto 1.171/1994, é permitido ao servidor público: 

A. Que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem 
pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou 
com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. 

B. Pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, 
gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, 
familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua missão ou para 
influenciar outro servidor para o mesmo fim. 

C. Retirar da repartição pública, legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou 
bem pertencente ao patrimônio público. 

D. Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu 
conhecimento para atendimento do seu mister. 

E. Alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências. 

 

Questão 14 

Um servidor público, que exerce a função de médico do trabalho, tem o hábito de 
atender seus pacientes trajando camiseta regata, calção e chinelos. Consoante o 
Decreto 1.171/1994, o servidor: 

A. Tem o direito de livre escolha de sua vestimenta. 

B. Viola um dos principais deveres do servidor, que é o de apresentar-se ao trabalho 
com vestimentas adequadas ao exercício da função. 

C. Está no livre exercício de seus direitos fundamentais. 

D. O Código de Ética, regulado pelo Decreto 1.171/1994, não prevê referida situação. 

E. O Código de Ética, regulado pelo Decreto 1.171/1994, estabelece que o servidor 
poderá ser exonerado do servido público. 
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Questão 15 

Assinale a alternativa correta em relação ao direito do servidor ao benefício da 
concessão de horário especial, segundo a Lei nº 8.112/1990: 

A. Em caso de servidor que atuar como instrutor em curso de formação, de 
desenvolvimento ou de treinamento regularmente instituído no âmbito da 
administração pública federal, independente de compensação de horário. 

B. Em caso de servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por 
junta médica oficial, com a devida compensação de horário. 

C. Em caso de servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o 
horário escolar e o da repartição, sem devida compensação da carga horária. 

D. Em caso de servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, 
quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independente de 
compensação de horário. 

E. Em caso de servidor que participar de banca examinadora ou de comissão para 
exames orais, para análise curricular, para correção de provas discursivas, para 
elaboração de questões de provas ou para julgamento de recursos intentados por 
candidatos, independente de compensação de horário. 

 
Questão 16 

Sobre o Processo Administrativo Disciplinar, regulado pela Lei 8.1112/90, assinale a 
alternativa correta: 

A. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de três servidores 
estáveis designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu 
presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, 
ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. 

B. É assegurado ao acusado o direito à ampla defesa no decorrer do Processo 
Administrativo Disciplinar, com a presença obrigatória de advogado legalmente 
constituído. 

C. O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 30 (trinta) dias, 
contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua 
prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. 

D. O processo disciplinar se desenvolve em duas fases: instauração e julgamento. 

E. Não poderá participar de comissão de sindicância ou de inquérito, cônjuge, 
companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou 
colateral, até o segundo grau. 

 
Questão 17 

Na jornada de trabalho dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das 
fundações públicas federais a duração máxima do trabalho semanal e os limites 
mínimos e máximos de horas de trabalho diário são, respectivamente: 

A. 40 horas - 6 horas - 8 horas 

B. 44 horas - 4 horas - 8 horas 

C. 44 horas - 7 horas e 20 minutos - 8 horas e 48 minutos 

D. 44 horas - 4 horas - 8 horas e 48 minutos 

E. 40 horas - 4 horas - 8 horas 
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Questão 18 

Em que hipótese, no processo administrativo disciplinar, um servidor investigado no 
procedimento é considerado revel? 

A. Quando regularmente citado da sua indiciação, não apresentar defesa no prazo 
legal. 

B. Quando deixar de comparecer a seu interrogatório após ser intimado para tal. 

C. Quando intimado para acompanhar o inquérito administrativo, não se fizer 
representar pessoalmente e/ou por advogado. 

D. Quando se recursar em apor sua ciência na cópia do termo de sua indiciação. 

E. Quando, estando em lugar incerto e não sabido, tiver que ser citado de sua 
indiciação por edital. 

 

Questão 19 

Qual é a penalidade cominada pela Lei 8.112/1990 ao servidor civil federal que 
praticar usura? 

A. Exoneração. 

B. Advertência. 

C. Suspensão. 

D. Censura. 

E. Demissão. 

 

Questão 20  

Por até quanto tempo um servidor que responde a um processo administrativo 
disciplinar pode ser afastado do exercício de seu cargo, caso tal medida cautelar seja 
julgada necessária pela autoridade instauradora do procedimento? 

A. 60 dias. 

B. 120 dias. 

C. 30 dias. 

D. Enquanto durar o procedimento apuratório. 

E. Enquanto a medida for necessária para garantir que o servidor que responde ao 
processo administrativo disciplinar não interfira na apuração. 
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PARTE B – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 21 

Sobre a inserção da pessoa com deficiência no trabalho, assinale a alternativa correta: 

A. A habilitação profissional pode ocorrer em empresas por meio de prévia 
formalização do contrato de emprego da pessoa com deficiência, que será 
considerada para o cumprimento da reserva de vagas prevista em lei, desde que 
por tempo determinado e concomitante com a inclusão profissional na empresa, 
observado o disposto em regulamento. 

B. É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação 
em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, 
contratação, admissão, exames admissional e periódico, permanência no emprego, 
ascensão profissional e reabilitação profissional, desde que apresente aptidão 
plena. 

C. As ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência 
devem assegurar, dente outras ações, os serviços de habilitação e de reabilitação 
sempre que necessários, para qualquer tipo de deficiência e a oferta de órteses, 
próteses, meios auxiliares de locomoção, medicamentos, insumos e fórmulas 
nutricionais. Estas diretrizes não se aplicam às instituições privadas que participem 
de forma complementar do SUS ou que recebam recursos públicos para sua 
manutenção. 

D. O Índice de Funcionalidade Brasileiro Modificado (IFBr) é um modelo de 
classificação das deficiências e constituído por dois domínios: Mobilidade e 
Educação, Trabalho e Vida Econômica. 

E. Com a publicação da Lei 8213 - Dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências, em 1991, que institui cotas para 
contratação de pessoas com deficiência, a inclusão delas no trabalho tem como 
principais desafios a falta de recursos materiais e tecnológicos que melhorem a 
acessibilidade. 

 

Questão 22 

Para a vacinação dos trabalhadores, é correto afirmar: 

A. Para a própria proteção e também a dos pacientes sob seus cuidados, o 
profissional de saúde deve manter sua vacinação em dia, principalmente as 
vacinas de Hepatite B, tríplice viral, influenza, varicela e dTpa (vacina tríplice 
bacteriana acelular). 

B. Vacinas eficazes contra agentes biológicos, aos quais o trabalhador da área de 
saúde pode ser exposto, devem ser fornecidas de forma gratuita pelo empregador, 
nos casos de trabalhadores celetistas, servidores públicos civis e militares. Esta 
obrigatoriedade não se estende a autônomos, trabalhadores avulsos, cooperados e 
informais. 

C. A vacina contra a hepatite A é indicada, prioritariamente, aos profissionais de 
saúde que trabalham em regiões onde esta doença é endêmica. 

D. Estudo sobre a soroepidemiologia da varicela, realizado em quatro capitais 
brasileiras, demonstrou que cerca de 8% dos adultos de 21 a 30 anos de idade são 
soronegativos. Devido a esta baixa prevalência, a vacina contra a varicela não é 
obrigatória para os profissionais de saúde. 
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E. Vacinas não previstas no calendário de vacinação dos adultos previsto no PNI - 
Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde e, no caso dos 
profissionais de saúde, na NR-32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços 
de Saúde, não devem constar do PCMSO – Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional. 

 

Texto para as Questões 23, 24 e 25 

A Secretaria Geral de Gestão Ambiental e Sustentabilidade – SGAS, tem como 
principal objetivo a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental da UFSCar. Um 
dos departamentos que integram a SGAS, o DeGABA - Departamento de Gestão de 
Áreas Verdes, Biodiversidade e Agroambientes realiza as seguintes atividades: 
preparação de mudas nativas e exóticas; localização, avaliação, identificação, 
diagnóstico de espécies existentes nos campi; gestão e manutenção do processo de 
recuperação / compensação ambiental dos campi; controle de pragas, adubação e 
plantio. Na análise qualitativa do ambiente de trabalho deste departamento, foram 
identificados agentes físicos como o ruído presente na operação de trator, roçadeiras 
e outros; calor pela exposição ao sol no trabalho a céu aberto; vibrações na operação 
de trator, roçadeiras, motosserras; agentes químicos como organofosforado, 
herbicidas, inseticidas, fungicidas e outros; agentes biológicos presentes em adubos 
orgânicos. 

 

Questão 23 

Em relação a agentes físicos, assinale a resposta correta. 

A. A exposição à vibração produzida por maquinário e ferramentas, em corpo inteiro 
ou com predomínio em membros superiores, pode levar a um efeito sinérgico com 
a exposição ao ruído, contribuindo para a deterioração da audição. 

B. A exposição concomitante ao ruído e produtos químicos pode levar a um efeito 
sinérgico para a deterioração da audição, mas a vibração não afeta a perda de 
audição. 

C. O uso de protetores auriculares para exposições iguais ou superiores a 85 dB(A) é 
indicado quando a exposição ocorre de forma regular, pelas oito horas de jornada 
diária. 

D. Nos operadores de veículos que geram vibração de corpo inteiro, como os tratores, 
não há aumento da prevalência de queixa de dor nas costas, em relação a outros 
motoristas que trabalham longas horas em postura sentada. 

E. A Síndrome da vibração mão-braço, que inclui a Síndrome de Raynaud, tem 
associação consistente com altos níveis de exposição a vibração na operação de 
ferramentas como motosserras, por exemplo. As ferramentas que expelem gases 
frios sobre as mãos do operador colaboram na prevenção desta síndrome. 

 

Questão 24 

Considerando os agentes químicos aos quais estes trabalhadores estão expostos, 
assinale a alternativa correta. 

A. Os organofosforados são substâncias capazes de inibir a ação da enzima 
acetilcolinesterase. Podem ser absorvidos por via inalatória e digestiva; quando em 
contato com a via cutânea, pode ocorrer absorção caso existam lesões na pele. 
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B. No caso de intoxicação aguda por organofosforados, após a estabilização do 
paciente, a medida seguinte é o uso do antídoto disponível no Brasil, a pralidoxima 
(Contrathion). No caso do glifosato, não existe antídoto específico e o tratamento 
dá-se pela descontaminação e suporte clínico. 

C. Para a aplicação dos agentes químicos, são recomendados Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI) como macacão de algodão com tratamento 
hidrorrepelente com mangas compridas, botas de borracha com meias, avental 
impermeável, máscara com filtro mecânico classe P1, óculos de segurança com 
proteção lateral e luvas resistentes a produtos químicos, mesmo para contatos 
eventuais. 

D. O quadro clínico da intoxicação aguda por organofosforados está constituído por 
efeitos muscarínicos, nicotínicos e do sistema nervoso central. Estes efeitos são 
resultado do acúmulo de acetilcolina nas terminações nervosas decorrente do 
bloqueio da AchE, com sintomas iniciando cerca de 12h após a exposição. 

E. No tratamento da intoxicação aguda por organofosforado, a atropinização tem ação 
anticolinérgica, de efeito antimuscarínico e que atua como tratamento sintomático 
da intoxicação por inibidores da colinesterase. Da mesma forma, também reverte 
os efeitos nicotínicos. 

 

Questão 25 

Para estes trabalhadores que atuam em áreas rurais ou de matas, em contato mais 
próximo com a fauna local, podemos afirmar: 

A. Usar luvas de raspa de couro ao trabalhar com lenha, tijolos, telhas etc. constitui 
medida eficaz contra picadas de serpentes, considerando que cerca de 80% dos 
acidentes ofídicos acometem as mãos. 

B. Acidentes com picadas de cobra durante trabalho de manejo de áreas de 
recuperação de mata nativa devem ser notificados, mas não são caracterizados 
como acidente de trabalho. 

C. Os acidentes com lepidópteros ocorrem mais comumente por meio do contato da 
pele com as formas larvárias dos insetos da ordem Lepidoptera. Um destes, 
popularmente conhecida como “taturana cachorrinho” (Podalia orsilochus), pode 
causar sintomas locais e sistêmicos, mas a evolução, em geral, é benigna. 

D. Acidentes por himenópteros (abelhas, vespas, marimbondos, mamangavas e 
formigas) são bastante comuns. Nos casos de acidentes com abelhas, 
complicações graves acontecem apenas nos indivíduos sensibilizados. 

E. Acidentes com escorpiões podem apresentar manifestações clínicas leves, 
moderadas ou graves. Como medida profilática, é indicado o antiveneno para 
qualquer dos quadros clínicos. 

 

Texto para as Questões 26 e 27 

O Departamento de Química ocupa instalações contendo salas administrativas, salas 
de docentes, auditório, almoxarifados, laboratórios didáticos e de pesquisa, além de 
outras dependências. Nos laboratórios são realizadas aulas experimentais em que são 
utilizados, rotineiramente, uma variedade muito grande de agentes químicos. Nestas 
atividades existe risco de acidentes com agentes corrosivos, inflamáveis, explosivos 
etc. 
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Questão 26 

Considerando o texto, assinale a alternativa correta. 

A. No caso de substituição de produtos químicos perigosos, esta substituição implica 
em mudar o processo de trabalho e os equipamentos, o que torna esta abordagem 
de difícil implementação (aceitação mais difícil). 

B. Além da monitorização, existem outras formas de vigilância no local de trabalho, 
como a observação de fatores que podem indicar falhas nos sistemas de controle 
como: um aumento anormal no consumo de solventes e outros produtos químicos; 
odores inusitados; irritação nos olhos ou no sistema respiratório. 

C. A ventilação geral pode ser natural ou forçada. A ventilação natural usa o gradiente 
de temperatura do ar: o ar quente sobe, formando-se assim uma movimentação 
ascendente do ar por convecção. Esta modalidade permite controlar agentes cuja 
produção é muito rápida e em grande quantidade, assim como para controlar 
poeiras. 

D. O uso permanente de Equipamentos de Proteção Individual – EPI é a principal 
medida e única solução na maior parte das exposições a quaisquer riscos, mas, 
principalmente, para os agentes químicos, em se tratando de presença de 
contaminantes atmosféricos e do uso de máscaras. 

E. A vigilância da saúde é a principal medida para acompanhamento dos riscos 
ocupacionais pois, através dos exames médicos periódicos, pode realizar a 
monitorização biológica com o objetivo de verificar se houve exposição, assim 
como a detecção precoce de alterações na saúde devidas à exposição 
ocupacional. 

 

Questão 27 

Considerando que um dos agentes químicos utilizados nestes laboratórios é o 
benzeno, indique a alternativa correta. 

A. Para agentes químicos como o benzeno, a limitação no tempo de exposição pela 
rotação de trabalhadores é bastante útil para diminuir a exposição, auxiliando na 
prevenção de agravos à saúde. 

B. A exposição ao benzeno pode ocorrer pela inalação e / ou ingestão, tanto para os 
que trabalham em locais onde o benzeno é produzido ou utilizado quanto para a 
população geral. Para o benzeno, não ocorre absorção por contato dérmico e a 
ingestão pode ocorrer por alimentos e água contaminados. 

C. A determinação sobre o EPI - Equipamento de Proteção Individual adequado ao 
risco existente é competência exclusiva do Serviço Especializado em Engenharia 
de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT e, na ausência deste, cabe ao 
empregador selecionar o EPI adequado ao risco, mediante orientação de 
profissional tecnicamente habilitado. 

D. Tanto na intoxicação aguda quanto na intoxicação crônica pelo benzeno, a 
sintomatologia predominante é hematotóxica. Na intoxicação aguda, predomina a 
hemólise e, na intoxicação crônica, além da hemólise do glóbulo vermelho, pode 
ocorrer leucemia. 

E. Para o benzeno, o LT – Limite de Tolerância, deve ser substituído pelo VRT – 
Valor de Referência Tecnológico, por se tratar de um produto cancerígeno para 
humanos e, portanto, não possuir concentração segura. 
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Texto para as Questões 28, 29, 30 e 31 

O RU – Restaurante Universitário, produz cerca de 4.000 refeições por dia e suas 
atividades tem início às 7h, com o operador acionando a caldeira para fornecer vapor 
para os panelões, o pessoal do almoxarifado iniciando a separação e entrega dos 
ingredientes para compor as refeições e o pessoal da cozinha realizando o pré-
preparo (lavar, limpar e descascar) e o preparo (cozinhar, assar, fritar). Os trabalhos 
do açougue iniciam às 7h, com a retirada das carnes da câmara de resfriamento para 
o almoço e entrega para a cozinha. No período da manhã acorre o preparo das carnes 
para o jantar do dia e, no período da tarde, o preparo das carnes para o almoço do dia 
seguinte. 

Um grupo de quatro trabalhadores inicia, às 7h, o pré-preparo da sobremesa e do 
suco do dia e a embalagem dos talheres e guardanapos. Em seguida realiza a 
montagem dos balcões de distribuição do almoço e sobremesa. Após o início do 
almoço e/ou jantar, ocorre a devolução das bandejas e talheres que são higienizados 
para reutilização. O horário de almoço encerra às 13h30 e a higienização de bandejas 
e talheres termina às 15h. Às 14h tem início o mesmo ciclo para o preparo do jantar 
que é servido a partir das 17h, com encerramento de todas as atividades do dia às 
21h. 

Na análise qualitativa dos riscos ocupacionais, foram identificados: agentes físicos 
como ruído, produzido pela movimentação de carrinhos de transporte de alimentos, 
processo produtivo e movimentação de pessoas; calor, gerado pelos equipamentos 
como fogão, fornos, panelões, caldeira, balcões; frio, gerado no interior das câmaras 
de congelamento e resfriamento; umidade existente no piso da cozinha e nos locais de 
lavagem de alimentos e dos utensílios de cozinha e agente químico na manipulação 
de produtos químicos utilizados na limpeza do local e dos equipamentos e utensílios 
(detergentes, álcool etílico, sabões, desengordurantes e desinfetantes). 

 

Questão 28 

Sobre acidentes de trabalho, assinale a opção correta. 

A. A melhor estratégia de prevenção é a que focaliza nas medidas que modificam 
pessoas (trabalhadores, supervisores, gerentes) cuja atitude e colaboração são 
essenciais e requerem comunicação de risco e educação. 

B. No caso da empresa recusar a abertura da CAT - Comunicação de Acidente de 
Trabalho, esta deverá ser aberta pelo Centro de Referência do Trabalhador 
regional ou entidade sindical. 

C. Ao utilizar a CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho como fonte das 
estatísticas oficiais brasileiras, por ser a CAT limitada a empregados regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, outros trabalhadores permanecem 
“invisíveis” e as estatísticas oficiais não revelam a real extensão e gravidade dos 
acidentes do trabalho. 

D. A CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho é um instrumento de notificação 
de agravos à saúde decorrentes ou relacionados ao trabalho que tem como 
limitação o fato de ser aplicada somente a empregados regidos pela Consolidação 
das Leis do Trabalho, CLT. 

E. A CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho deve ser aberta para todos os 
casos de acidente de trabalho, para empregados regidos pela Consolidação das 
Leis do Trabalho, CLT, que tenham afastamento mínimo de 24h em consequência 
do acidente. 
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Questão 29 

A respeito do trabalho em ambiente com exposição ao calor, podemos afirmar: 

A. Temperaturas ambientais extremas não possibilitam que os mecanismos 
termorreguladores do organismo atuem de maneira eficaz. O surgimento de 
câimbras, espasmos, edema pelo calor e síncope são sinais de alerta para 
desequilíbrio importante, indicando necessidade de afastamento do trabalho. 

B. Uma medida para prevenir os efeitos deletérios da perda de eletrólitos pela 
transpiração é o consumo regular de bebidas com eletrólitos (como o Gatorade®), 
que pode ficar disponível na área de descanso dos trabalhadores. 

C. Os trabalhadores devem ser orientados a beber água e observar se não estão 
tendo sintomas relacionados com o calor. Quanto maior o volume de água que 
puderem beber, maior será a proteção contra os efeitos do calor. 

D. Como uma das medidas gerais para controle dos trabalhadores expostos ao calor, 
pode-se aumentar gradualmente a carga de trabalho e promover pausas mais 
frequentes na primeira semana, para novos funcionários ou para os que ficaram 
afastados por mais de uma semana. 

E. Os períodos de descanso, com pausas para beber água, em áreas com sombra 
são recomendados para os trabalhadores expostos ao calor. O ar condicionado 
não deve ser utilizado pois resultará em perda de tolerância ao calor. 

 

Questão 30 

Considerando potenciais agravos à saúde com manifestações osteomusculares, 
assinale a alternativa correta. 

A. Uma trabalhadora que faz parte do grupo de quatro pessoas que fazem o pré-
preparo da sobremesa e do suco, além de servir o prato principal no almoço, com 
cerca de 3.000 refeições por dia, teve diagnóstico de Síndrome do Túnel do Carpo. 
Para esta trabalhadora deve ser recomendada a readaptação funcional. 

B. Uma medida eficaz para a prevenção de problemas de coluna é a adoção de 
técnicas de seleção de pessoas fisicamente mais aptas, em particular, sem lesões 
em coluna ou condições em coluna vertebral com potencial de desencadear dor 
e/ou lesões, como desvios ou herniações do disco intervertebral. 

C. Um trabalhador do setor de almoxarifado, com história prévia de hérnia de disco 
lombar, passou a apresentar lombalgia com agravamento progressivo. Como já 
apresentava esta alteração em coluna antes do atual trabalho, a lombalgia não 
pode ser caracterizada como doença relacionada ao trabalho. 

D. Por serem doenças que surgem independentemente da relação com o trabalho, 
muitas tendinites como as epicondilites não podem ser caracterizadas como 
doenças relacionadas ao trabalho. 

E. O exame de tomografia computadorizada ou ressonância magnética é essencial na 
investigação complementar do diagnóstico de lombalgias, sendo raros os achados 
falso-positivos para estes exames. 

 

Questão 31 

Na atividade “lavagem de bandejas”, a dose de ruído ficou acima do Limite de 
Tolerância de 85 dB(A), e do Limite de Ação de 80 dB(A), em jornada de 6h30 nesta 
atividade. 
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Assinale a afirmação correta sobre a exposição a ruído ocupacional. 

A. Trabalhadores expostos a níveis equivalentes de ruído, com as mesmas 
características físicas do som, pelo mesmo período de tempo, apresentarão 
respostas semelhantes, o que é demonstrado pelos exames de audiometria. 

B. Exposições ao ruído na vida diária, extra-ocupacionais, que contribuam para a 
Perda Auditiva Induzida por Ruído são raras e, quando existe exposição, esta 
raramente gera danos, visto que é uma exposição menos frequente, ao contrário 
do ambiental de trabalho. 

C. A Perda Auditiva Induzida por Ruído tem sido apontada como uma das doenças de 
maior ocorrência relacionadas ao trabalho. É caracterizada por perda condutiva ou 
mista, sempre bilateral. 

D. A audiometria, por si só, não define nem pode definir a etiologia da perda auditiva. 
Desta forma, peca por imperícia o profissional que estabelece o diagnóstico de 
Perda Auditiva Induzida por Ruído de origem ocupacional, baseado apenas na 
audiometria. 

E. A Perda Auditiva Induzida por Ruído torna o indivíduo mais suscetível a exposições 
futuras ao ruído, tornando-o inapto ao trabalho em ambiente com ruído, visto que a 
perda pode progredir, mesmo cessada a exposição. 

 

Questão 32 

Para os trabalhadores de serviços de saúde, submetidos ao risco biológico, é correto 
afirmar: 

A. A vacinação do trabalhador dos serviços de saúde deve obedecer às 
recomendações do Ministério da Saúde e deve ser fornecida gratuitamente. O 
programa deve incluir imunização ativa conta tétano, difteria, hepatite B e os 
estabelecidos no PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, 
além da vacina contra Covid-19. 

B. Todo trabalhador que atua em centros cirúrgicos e obstétricos, serviços de 
tratamento intensivo, unidades de doenças infecto-contagiosas, deve ser 
devidamente treinado a respeito dos procedimentos corretos para higienização das 
vestimentas contaminadas por material orgânico, a fim de que não corram riscos 
quando realizarem a higienização de suas vestimentas. 

C. As primeiras medidas recomendadas para prevenir a contaminação por patógenos 
veiculados pelo sangue referem-se aos cuidados imediatos que devem ser 
tomados no local da exposição. Além da lavagem deste local com água e sabão, 
sempre que possível, deve-se espremer vigorosamente a área exposta para 
diminuir o contato com o patógeno, caso tenha ocorrido. 

D. Risco Biológico é a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos. 
Nas situações em que ocorre acidente envolvendo risco biológico, mas sem 
afastamento, não existe necessidade de emitir a Comunicação de Acidente de 
Trabalho – CAT. 

E. No caso de acidente perfurocortante, para exposições percutâneas de maior e 
menor gravidade, é recomendada a aplicação da profilaxia antirretroviral pós-
exposição (PEP), como medida de prevenção da contaminação pelo HIV, 
independentemente da sorologia do paciente-fonte. Para contato em mucosas ou 
cutânea, esta recomendação é apenas para exposições de maior gravidade, em 
pacientes-fonte HIV positivo. 
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Questão 33 

Conceitua-se alienação mental como sendo todo quadro de transtorno psiquiátrico ou 
neuropsiquiátrico grave e persistente, no qual, esgotados os meios habituais de 
tratamento, haja alteração completa ou considerável da sanidade mental, 
comprometendo gravemente os juízos de valor e de realidade, bem como a 
capacidade de entendimento e de autodeterminação, tornando o indivíduo inválido 
para qualquer trabalho. 

No Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal – SIASS, Lei 
8112/1990 que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, 
das autarquias e das fundações públicas federais, segundo as doenças especificadas 
no § 1º do art. 186, assinale a alternativa que indica quadro passível de 
enquadramento. 

A. Transtornos da personalidade. 

B. Estados demenciais de quaisquer etiologias (vascular, Alzheimer, doença de 
Parkinson etc.) 

C. Transtornos mentais decorrentes do uso de substâncias psicoativas (álcool e 
outras drogas) nas formas leves e moderadas. 

D. Transtornos relacionados ao estresse e somatoformes (reação de ajustamento, 
reação ao estresse). 

E. Transtornos neuróticos graves. 

 

Questão 34 

Sobre a notificação de doenças e agravos relacionados ao trabalho pelo Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação – SINAN, assinale a opção correta: 

A. Para o servidor público Federal, no caso de doença relacionada ao trabalho, o 
preenchimento do laudo oficial pericial dispensa a comunicação de doença de 
notificação compulsória pelo SINAN. 

B. Ainda que a comunicação de acidente de trabalho típico e de trajeto seja realizado 
pela CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho, somente os acidentes típicos 
são de notificação compulsória pelo SINAN. 

C. A maior parte das dermatoses ocupacionais é composta por afecções do tipo 
sensibilizante em que o trabalhador mantém prolongado contato com agentes 
químicos, biológicos ou físicos. 

D. Para a notificação de LER/DORT pelo SINAN, além da história ocupacional e 
exame físico compatíveis com o ambiente de trabalho causando, mantendo ou 
agravando a doença, são necessários exames complementares confirmando as 
lesões. 

E. Um caso de mesotelioma maligno de pleura, relacionado a exposição ocupacional 
a asbesto ocorrido há mais de 30 anos, deve ser notificado pelo SINAN. 
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Questão 35 

Sobre A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, assinale a 
alternativa correta: 

A. A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora alinha-se com o 
conjunto de políticas de saúde no âmbito do SUS, considerando a transversalidade 
das ações de saúde do trabalhador e o trabalho como um dos determinantes do 
processo saúde-doença, contemplando todos os trabalhadores e priorizando 
pessoas e grupos em situação de maior vulnerabilidade. 

B. A Política abrange todos os trabalhadores, urbanos ou rurais, com inserção no 
mercado de trabalho formal ou informal, com vínculo empregatício, público ou 
privado, assalariado, autônomo, avulso, temporário, cooperativados, aprendiz, 
estagiário, doméstico, desde que em regime de trabalho atual, portanto, excluindo 
aposentados e desempregados. 

C. A notificação compulsória dos agravos à saúde relacionados com o trabalho, assim 
como o registro dos dados pertinentes à saúde do trabalhador no conjunto dos 
sistemas de informação em saúde, aplica-se à Rede de Atenção à Saúde do SUS, 
sendo a rede privada regida por outra normativa. 

D. Cabe ao Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST, no âmbito da 
Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador - RENAST, oferecer 
atendimento ao trabalhador, funcionando como porta de entrada constituído de 
equipes multiprofissionais e o desenvolvimento de práticas interdisciplinares, com 
estabelecimento de relações de trabalho entre a equipe de matriciamento e as 
equipes técnicas de referência. 

E. A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora tem como 
finalidade definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observados 
pela esfera Federal de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), para o 
desenvolvimento da atenção integral à saúde do trabalhador, com ênfase na 
vigilância e redução da morbimortalidade. 

 

Texto para as Questões 36, 37 e 38 

A Estação Experimental de Valparaíso encontra-se localizada em uma área de 60,5 
ha, no município de Valparaíso, sendo vinculada ao campus Araras da UFSCar. Neste 
local são desenvolvidas atividades do Programa de Melhoramento Genético da Cana-
de-Açúcar da UFSCar. Suas dependências são em alvenaria com telhas de 
fibrocimento e são desenvolvidas atividades como o corte de mudas para 
experimentação, plantio, tratos culturais, montagem do sistema de irrigação, 
abastecimento de veículos e máquinas agrícolas (tanque suspenso de 2000 litros de 
óleo diesel). Estão presentes agentes ambientais potencialmente insalubres como 
defensivos agrícolas organofosforados, elevados níveis de ruído durante a operação 
das máquinas agrícolas (tratores), além de atividades e locais indicando 
periculosidade, como no abastecimento das máquinas com produtos inflamáveis. 
Desta forma, recomenda-se a implementação de normas de segurança e de 
manutenção como o uso dos EPI, manutenção adequada de instalações elétricas, 
manuseio seguro dos produtos, prevenção contra incêndios etc. 

 

Questão 36 

Baseado no disposto na NR 05 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes CIPA 
(novo texto) e na NR 15 - Atividades e Operações Insalubres ANEXO nº 2 - Limites de 
Tolerância para Ruídos de Impacto, assinale a alternativa correta. 
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A. Como critério para a eliminação ou neutralização da insalubridade está 
estabelecida a adoção de medidas de ordem geral que conservem o ambiente de 
trabalho dentro dos limites de tolerância. A utilização de equipamento de proteção 
individual não interfere na avaliação da insalubridade. 

B. Os Limites de Tolerância ao ruído são baseados nos níveis de ruído medidos em 
decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de 
compensação “A” e são aplicados ao ruído contínuo ou intermitente e ao ruído de 
impacto. 

C. A exposição às fibras de asbesto respiráveis ou poeira de asbesto em suspensão 
no ar ocorre nos ambientes de trabalho em que ocorre a extração deste mineral e 
na produção de materiais contendo o asbesto. Produtos com asbesto em sua 
composição, como as telhas de fibrocimento, não geram risco de exposição. 

D. As organizações e os órgãos públicos da administração direta e indireta, bem 
como os órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Ministério Público, que 
possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 
devem constituir e manter CIPA. 

E. Cabe ao empregador, após o término do contrato de trabalho envolvendo 
exposição ao asbesto, manter disponível a realização periódica de exames 
médicos de controle dos trabalhadores durante 30 (trinta) anos, ficando dispensado 
deste controle nos casos em que o exame demissional não apresentou alterações 
radiológicas ou na função pulmonar. 

 

Questão 37 

Sobre o trabalho em altura, conforme a NR 35 - Trabalho em Altura, assinale a 
alternativa correta: 

A. Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 4,00 m (quatro 
metros) do nível inferior, onde haja risco de queda. 

B. Desde que o trabalhador tenha o treinamento atualizado, adequado SPIQ – 
Sistema de Proteção Individual contra Quedas e não existam fatores adicionais de 
risco, o trabalho em altura poderá dispensar a supervisão. 

C. Equipamentos de Proteção Individual contra quedas com diferença de nível como o 
cinturão de segurança com dispositivo trava-queda e o cinturão de segurança com 
talabarte devem ser utilizados apenas em trabalhos com diferença de nível igual ou 
maior do que 4 m. 

D. Considera-se capacitado para o trabalho em altura, o trabalhador com treinamento 
mínimo de quatro horas, incluindo: riscos potenciais inerentes ao trabalho em 
altura, medidas de prevenção; sistemas, equipamentos e procedimentos de 
proteção coletiva e equipamentos de Proteção Individual. 

E. O talabarte e o dispositivo trava-quedas devem ser posicionados, quando aplicável, 
acima da altura do elemento de engate para retenção de quedas do equipamento 
de proteção individual. 

 

 

Questão 38 

Considerando a segurança quanto ao trabalho com eletricidade e o disposto nas NR 
06 - Equipamentos de Proteção Individual - EPI e NR 10 - Segurança em Instalações e 
Serviços em Eletricidade, podemos afirmar: 
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A. Para o trabalhador em instalações e serviços em eletricidade, deve ser realizado 
um treinamento de reciclagem bienal e sempre que ocorrer alguma das situações a 
seguir: a) troca de função ou mudança de empresa; b) retorno de afastamento ao 
trabalho ou inatividade, por período superior a três meses; c) modificações 
significativas nas instalações elétricas ou troca de métodos, processos e 
organização do trabalho. 

B. Os locais de serviços elétricos, compartimentos e invólucros de equipamentos e 
instalações elétricas somente podem ser utilizados para armazenamento ou 
guarda de objetos se for possível manter o distanciamento mínimo de 2m da 
estrutura elétrica e desde que não sejam inflamáveis. 

C. O equipamento de proteção individual – EPI, de fabricação nacional, só poderá ser 
posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação – CA, 
expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no 
trabalho. Os equipamentos importados estão dispensados do CA, desde que 
apresentam os certificados de aprovação de seus países de origem. 

D. Quanto ao EPI, são algumas das responsabilidades do empregador adquirir o EPI 
adequado ao risco de cada atividade, exigir o seu uso, orientar e treinar o 
trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. Dentre outras 
responsabilidades, o empregado deve seguir as orientações sobre o uso 
adequado, guarda e conservação e responsabilizar-se pela higienização e 
manutenção periódica do EPI. 

E. No serviço em eletricidade, as medidas de proteção coletiva compreendem, 
prioritariamente, a isolação das partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalização, 
sistema de seccionamento automático de alimentação e bloqueio do religamento 
automático. 

 

Questão 39 

Considerando a psicopatologia e a saúde mental no trabalho, assinale a alternativa 
correta. 

A. A síndrome da fadiga crônica manifesta-se em trabalhadores industriais que 
realizam atividades monótonas e repetitivas e, frequentemente, a fadiga física e 
mental é desencadeada após infecção viral. 

B. Segundo numerosos estudos de caso, pessoas particularmente dinâmicas e 
propensas a assumir papéis de liderança ou grande responsabilidade são mais 
resistentes ao burnout. 

C. Pode ser afirmado que o burnout é uma síndrome na qual a sobrecarga psicológica 
em geral decorre de violência psicológica. O esgotamento profissional pode 
decorrer do assédio organizacional e, também, do assédio moral pessoal. 

D. Pessoas idealistas, que colocam grande empenho em alcançar metas 
frequentemente impossíveis de serem atingidas, exigindo muito de si mesmos, tem 
em seu ideal um sentido para a vida, atuando como fator protetor contra o burnout. 

E. A adoção do Nexo Técnico-Epidemiológico pelo Instituto Nacional de Seguro 
Social (INSS), em 2007, não afetou a notificação dos transtornos mentais 
relacionados ao trabalho e a invisibilidade destes registros nas estatísticas oficiais. 
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Questão 40 

O diagnóstico de Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT), F 43.1, tem sido 
identificado com crescente frequência em casos nos quais o evento traumático se 
verificou no local de trabalho. 

Sobre o TEPT, podemos afirmar: 

A. Existem três grupos de sintomas presentes no TEPT: manifestações de 
rememoração e revivescência involuntárias do episódio traumático; manifestações 
de evitação e hipervigilância com início, em média, cerca de dois meses após o 
evento traumático. 

B. Por não se tratar de evento traumático único, mas sim de uma sequência de 
humilhações ou constrangimentos, de forma deliberada e de modo sucessivo, o 
assédio moral não se configura como Transtorno de Estresse Pós-Traumático. 

C. Como medida profilática, é recomendável que haja um afastamento, por alguns 
dias, do local onde ocorreu um evento potencialmente traumático. Além disto, é 
importante que o trabalhador fale sobre o acontecimento de forma imediata, 
mesmo que não o deseje, para que seja feita a catarse de sua ansiedade. 

D. O diagnóstico de TEPT é caracterizado pelo evento traumático associado ao medo 
intenso, à impotência e desamparo, constituindo critério imprescindível ao 
diagnóstico, seguido por medo, ansiedade e rememoração, de início imediato. 

E. A síndrome do pânico é um importante diagnóstico diferencial para o TEPT, mas 
os diagnósticos mais equivocados são com episódios depressivos graves 
(depressão maior) e transtorno de adaptação. 

 

Questão 41 

Sobre a PASS - Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor 
Público Federal, o NOSS – Norma Operacional de Saúde do Servidor e o SIASS – 
Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal, assinale a 
alternativa correta. 

A. O SIASS é um sistema estruturante de gestão de pessoas que tem a finalidade de 
articular os recursos existentes e propor medidas para a implementação das ações 
da PASS, articulando os diferentes órgãos da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional uniformizando procedimentos e potencializando ações. 

B. A PASS é sustentada pelos eixos de vigilância e promoção à saúde e assistência à 
saúde do servidor, fundamentando-se na abordagem biopsicossocial e na 
informação epidemiológica. A perícia em saúde atua de forma independente desta 
política. 

C. A ética é baseada em um código único de preceitos e obrigações que orientam o 
comportamento dos indivíduos em relação a seus pares na sociedade, aplicados 
segundo procedimentos definidos e respaldados de acordo com a moral vigente. 

D. Na perícia médica é tecnicamente recomendável que, após considerar as 
informações prestadas pelo profissional de saúde assistente para subsidiar a 
avaliação pericial, o perito avalie a informação prestada pelo periciado. 

E. Os profissionais que compõem a equipe de perícia oficial em saúde devem 
estabelecer em seu trabalho o foco no processo e nas condições de trabalho do 
periciado, buscando uma avaliação objetiva da capacidade laborativa sem o 
enfoque em outras variáveis biopsicossociais. 
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Questão 42 

Um professor universitário e pesquisador, em exame periódico, refere que nos últimos 
meses vem apresentando prejuízo progressivo da disposição para o exercício de suas 
atividades laborais e mais recentemente uma sensação de ausência de motivos para 
trabalhar e proceder com suas funções acadêmicas, as quais exerce há dez anos. 
Relata que, no passado, já foi muito entusiasmado com as atividades docentes e que, 
nos últimos três anos, a demanda, a produção e a complexidade do trabalho 
aumentaram muito, com redução do tempo disponível para família, filhos e descanso. 
Ao examiná-lo, o médico reconheceu a necessidade de aprofundar a investigação e 
levantou uma hipótese diagnóstica. Assinale a alternativa que melhor representa a 
hipótese diagnóstica formulada diante das evidências constatadas. 

A. Reação ao estresse e transtorno de adaptação. 

B. Transtorno psicótico relacionado ao trabalho. 

C. Agorafobia. 

D. Síndrome de burnout. 

E. Síndrome de despersonalização. 

 

Questão 43 

Relacione agentes etiológicos e fatores de risco da coluna da esquerda com as 
respectivas doenças relacionadas ao trabalho da coluna da direita 

1. Asbesto ou amianto a. Anemia aplástica, hipoplasia medular e 
síndromes mielodisplásicas 

2. Benzeno e seus homólogos tóxicos b. Anemia, polineuropatia e encefalopatia 
tóxica crônica 

3. Cádmio ou seus compostos c. Conjuntivite, rinite crônica e bronquite 
química 

4. Chumbo e seus compostos d. Neoplasia de laringe, placas pleurais, 
derrame pleural 

5. Flúor e seus compostos tóxicos e. Transtornos do nervo olfatório, enfisema 
intersticial, gastroenterites e colites tóxicas 

A. 1 d; 2 e; 3 a; 4 c; 5 b. 

B. 1 b; 2 e; 3 a; 4 d; 5 c. 

C. 1 c; 2 a; 3 e; 4 b; 5 d. 

D. 1 a; 2 d; 3 e; 4 c; 5 b. 

E. 1 d; 2 a; 3 e; 4 b; 5 c. 

 

Questão 44 

Com relação à Síndrome do Túnel do Carpo, é correto afirmar que: 

A. Também é denominada como Síndrome do Pronador Redondo. 

B. Testes eletrodiagnósticos têm demonstrado baixo grau de sensibilidade e 
especificidade na sua avaliação. 

C. Diabéticos apresentam maior predisposição para a doença. 
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D. O uso de anti-inflamatórios esteroides é de contraindicação absoluta. 

E. O tratamento cirúrgico deve ser realizado o mais rapidamente possível, mesmo nos 
casos de sintomatologia leve, para evitar o agravamento do quadro. 

 
Questão 45 

Quando do atendimento aos trabalhadores, deve ser considerada uma série de 
preceitos éticos e técnicos. Em relação às assertivas abaixo, assinale aquela que está 
correta: 

A. Ao médico assistente está vedado determinar nexo causal entre doença e trabalho. 

B. Cabe aos profissionais médicos fornecer atestados e pareceres para o trabalhador 
sempre que necessário, considerando que o repouso, o acesso a terapias ou o 
afastamento da exposição nociva faz parte do tratamento. 

C. Para o estabelecimento do nexo causal entre os transtornos de saúde e as 
atividades do trabalhador, conhecimentos e as práticas de outras disciplinas e de 
seus profissionais não ligados à área da saúde não devem ser considerados. 

D. O acesso às cópias dos exames e do prontuário médico somente está garantido ao 
representante legal do paciente, mediante requerimento deste último. 

E. No estabelecimento do nexo causal, o depoimento e a experiência dos 
trabalhadores, bem como a identificação dos riscos de natureza psicossocial não 
devem ser considerados. 

 
Questão 46 

Considere as seguintes assertivas, relacionadas às Normas Regulamentadoras de 
Saúde e Segurança no Trabalho: 

I – As Normas Regulamentadoras (NR) da Portaria nº 3.214/1978 referem-se ao 
capítulo V da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo organizadas segundo 
temas, como NR-4 (SESMT), NR-5 (CIPA), NR-6 (EPI), NR-7 (PCMSO), NR-9 
(PPRA), NR-7 (Ergonomia) e NR-32 (Serviços de Saúde); 

II – As Normas Regulamentadoras estão atualmente passando por um procedimento 
de revisão e progressivamente sendo submetidas a análises de impacto regulatório, 
submissão dos textos para consultas públicas, discussão em Comissões aprovação 
governamental e entrada em vigor; 

III – A nova redação da Norma Regulamentadora nº 1, com validade a partir do início 
de janeiro de 2022, inclui Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Plano de 
Emergência, Treinamentos, Análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, 
Digitalização de documentos; 

IV – Microempreendedor Individual (MEI), Microempresas (ME) e Empresas de 
pequeno porte (EPP) estão dispensados de cumprir normas de saúde e segurança no 
trabalho. 

Estão corretas as assertivas: 

A. I, III e IV. 

B. I, II e III. 

C. Todas as assertivas. 

D. Nenhuma das assertivas. 

E. II, III e IV. 
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Questão 47 

No cenário da pandemia de COVID-19, a casa viu-se transformada em espaço 
público. Mas as mudanças abruptas que ocorreram não se restringiram a isso: as 
invasões, demandas e exigências foram também multiplicadas. Por exemplo, a 
jornada de trabalho sem limites temporais somou-se às exigências de provisão dos 
meios e ferramentas para o trabalho remoto (como internet, computador e celular) e de 
capacitação para operar os dispositivos eletrônicos necessários à conexão com o 
mundo externo, assim como às medidas de distanciamento físico e permanência em 
casa. Nesse cenário, uma dupla tensão ocorre: por um lado, multiplicam-se as 
exigências, sem o devido preparo e treinamento; por outro, as zonas de escape das 
tensões sofreram limitações drásticas, em função da restrição da circulação e das 
relações e contatos sociais. A redução (ou congelamento) dos salários e a ameaça de 
perda do emprego adicionam novos elementos na dramaticidade da situação. Juntos e 
sobrepostos, todos esses fatores parecem ameaçar de vez a capacidade de trabalho e 
a sanidade mental de trabalhadores(as). 

Fonte: Disponível em: https://www.redalyc.org/journal/1005/100566937004/html/. Acesso em 07 
abril 2022. (Texto adaptado) 

Neste contexto, julgue cada uma das assertivas abaixo como Verdadeira (V) ou 
Falsa (F). 

1. A definição de trabalho não se restringe ao conceito de trabalho remunerado 
(relativo à esfera produtiva), mas envolve a esfera da reprodução social (trabalho 
doméstico). 

2. O conceito jurídico de jornada de trabalho refere-se ao tempo no qual o trabalhador 
está à disposição da empresa; reportando-se ao tempo de trabalho comprado pelo 
capitalista. 

3. A vinculação teórico-conceitual de “jornada de trabalho” ao âmbito produtivo é 
perpetuada pela aliança entre interesses da acumulação capitalista e do poder 
patriarcal, reforçando a dimensão de tempo laboral apenas na esfera produtiva 
(espaço masculino e de produção de mais valia). 

4. O trabalho doméstico, executado majoritariamente pelas mulheres e sem fins 
lucrativos, comumente não é visto como trabalho. Essa restrição fomentou as 
proposições de defesa da inclusão da dimensão do trabalho doméstico ao conceito, e 
da necessidade de consideração das jornadas/cargas totais de trabalho. 

5. Com base na divisão sexual do trabalho, essas duas jornadas laborais (profissional 
e doméstica) conformam realidades nas vidas das mulheres, sustentadas por 
mecanismos diversos de dominação masculina e de relações de poder. 

Considerando essas assertivas, assinale a alternativa que fornece a associação 
correta: 

A. 1 V; 2 V; 3 V; 4 V; 5 V. 

B. 1 V; 2 F; 3 V; 4 F; 5 V. 

C. 1 F; 2 F; 3 V; 4 V; 5 V. 

D. 1 F; 2 F; 3 F; 4 F; 5 F. 

E. 1 F; 2 V; 3 F; 4 V; 5 F. 

 

Questão 48 

Em relação ao distúrbio de voz relacionado ao trabalho (DVRT), julgue cada uma das 
assertivas abaixo como Verdadeira (V) ou Falsa (F). 
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1. O DVRT caracteriza-se como uma alteração da voz decorrente do exercício 
profissional que diminui, compromete ou impede a atuação ou a comunicação do 
trabalhador, sem que haja necessariamente lesão da laringe. 

2. O agravo apresenta início insidioso, com piora ao final do dia, acentuando-se no 
decorrer dos dias. Com o repouso no final de semana, a tendência é a melhora da 
qualidade vocal. 

3. Quando o trabalho é fator contributivo, classifica-se como Schilling II, podendo 
ocorrer nas situações de disfonias funcionais ou organofuncionais (como nódulos, 
pólipos e edemas) provocados por fonotrauma. 

4. A nova lista de doenças relacionadas ao trabalho (LDRT) tem objetivo clínico-
epidemiológico, de identificação de agravos e doenças relacionadas ao trabalho, e 
a finalidade de garantir “o desenvolvimento da atenção integral à saúde do 
trabalhador, com ênfase na vigilância, visando a promoção e a proteção da saúde 
dos trabalhadores e a redução da morbimortalidade decorrente dos modelos de 
desenvolvimento e dos processos produtivos”. 

5. O distúrbio de voz relacionado ao trabalho (DVRT) consta na lista de doenças 
relacionadas ao trabalho (LDRT), do Decreto 3048/1999, do Ministério da Saúde 
(MS). 

Considerando essas assertivas, assinale a alternativa que fornece a associação 
correta: 

A. 1 V; 2 V; 3 V; 4 V; 5 F. 

B. 1 F; 2 F; 3 F; 4 V; 5 V. 

C. 1 V; 2 F; 3 F; 4 F; 5 V. 

D. 1 F; 2 V; 3 V; 4 F; 5 V. 

E. 1 V; 2 V; 3 V; 4 V; 5 V. 

 
Questão 49 

Sobre o SARS-CoV-2, assinale a alternativa correta: 

A. O critério laboratorial de descarte para o caso suspeito sintomático são dois testes 
negativos para COVID-19 com intervalo de 24h a 48h (RT-PCR ou teste de 
antígeno), desde que os testes tenham sido feitos dentro da primeira semana de 
início dos sintomas. 

B. A pessoa infectada com o SARS-CoV-2 começa a transmitir cerca de 3 dias antes 
do início dos sintomas até cerca de 7 dias, na maioria dos casos. Nos doentes 
graves, idosos ou portadores de comprometimentos orgânicos ou funcionais, este 
período pode ser de até 10 dias. 

C. O SARS-CoV-2 é um betacoronavírus cuja principal via de entrada de vírus no 
organismo são as vias oronasais, especialmente em uma condição de proximidade 
física menor que 2 metros, em ambiente aglomerado, pouco ventilado, com 
período de incubação até 5 dias. 

D. Com o advento da vacina contra a COVID-19, medidas como a quarentena de 
contactantes durante o período de transmissibilidade tem sua importância 
diminuída quanto a transmissão interpessoal. 

E. O rastreamento é uma medida de saúde pública que busca identificar casos, 
suspeitos e contactantes na comunidade, caracterizado pela busca ativa, 
entendida como uma busca sistemática. 
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Questão 50 

Sobre as DORT – Distúrbios Ósteo-Musculares Relacionados ao Trabalho, podemos 
afirmar: 

A. Os distúrbios dolorosos de membros superiores constituírem a maior causa isolada 
de transtornos de saúde e de absenteísmo relacionados ao trabalho. Estes 
distúrbios tem incidência pelo menos seis vezes maior que os distúrbios dolorosos 
de coluna vertebral. 

B. As causas de epicondilite lateral são os esforços excessivos de extensão do punho 
e dedos, com o cotovelo em extensão, supinação do antebraço e extensão brusca 
do cotovelo. O diagnóstico é clínico com análise do trabalho e ultrassonografia ou 
radiografia simples evidenciando calcificação. 

C. Quanto ao aspecto da organização do trabalho, o ritmo deve levar em 
consideração fatores como a variação fisiológica circadiana, a fadiga acumulada 
até o fim da jornada de trabalho e o processo de envelhecimento, considerações 
importantes para a prevenção de adoecimento. 

D. Cargas intelectuais e, principalmente, psicossensoriais de trabalho tem efeitos 
muito diferentes para diferentes indivíduos, de acordo com suas características 
biopsicossociais, sendo o sofrimento e adoecimento mental caracterizados mais 
por características individuais do que por questões relativas ao trabalho. 

E. Mesmo com evidência de altas prevalências de diferentes doenças em 
determinados grupos ocupacionais, para os distúrbios musculoesqueléticos com 
toda a diversidade de suas manifestações clínicas, não é possível o 
estabelecimento do nexo técnico epidemiológico. 

 

Questão 51 

De acordo com a Norma Regulamentadora NR 17 - Ergonomia, assinale a alternativa 
correta: 

A. A NR 17 visa estabelecer as diretrizes e os requisitos que permitam a adaptação 
dos trabalhadores, de acordo com suas características psicofisiológicas, às 
condições de trabalho. 

B. Para a finalidade de contabilização de tempo de trabalho, as pausas para propiciar 
a recuperação psicofisiológica dos trabalhadores não são computadas como tempo 
de trabalho efetivo. 

C. A avaliação ergonômica preliminar das situações de trabalho deve ser realizada 
por meio de abordagem quantitativa a fim de produzir dados mensuráveis, 
possibilitando o acompanhamento das medidas de prevenção implantadas. 

D. As Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP enquadradas como 
graus de risco 1 e 2 e o Microempreendedor Individual – MEI são obrigados a 
elaborar a Análise Ergonômica do Trabalho – AET e a atender todos os demais 
requisitos estabelecidos na NR 17. 

E. Um dos fatores determinantes para a organização realizar a Análise Ergonômica 
do Trabalho – AET da situação de trabalho ocorre quando é indicada causa 
relacionada às condições de trabalho na análise de acidentes e doenças 
relacionadas ao trabalho, nos termos do PGR – Programa de Gerenciamento de 
Riscos. 
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Questão 52 

Sobre a Norma Regulamentadora NR 7 – Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional - PCMSO, assinale a alternativa correta: 

A. O PCMSO deve incluir ações de vigilância ativa da saúde ocupacional por meio de 
exames médicos que incluem os previstos na NR 7, além da coleta de dados 
relativos a agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais. A vigilância 
passiva da saúde ocupacional compete ao SUS – Sistema Único de Saúde. 

B. O médico responsável pelo PCMSO, caso observe inconsistências no inventário de 
riscos da organização, deve reavaliá-las em conjunto com os responsáveis pelo 
PGR – Programa de Gerenciamento de Risco. 

C. O PCMSO tem caráter de seleção de pessoal, ao identificar os trabalhadores com 
menor risco de sofrerem agravos à saúde, ao trabalharem expostos aos diferentes 
riscos presentes no ambiente laboral. 

D. O exame de mudança de risco ocupacional deve, obrigatoriamente, ser realizado 
até uma semana após a data de mudança, adequando-se o controle médico aos 
novos riscos. 

E. Constatada ocorrência ou agravamento de doença relacionada ao trabalho, caberá 
à organização, após informada pelo médico responsável pelo PCMSO, encaminhar 
o empregado à Previdência Social para a emissão da Comunicação de Acidente de 
Trabalho – CAT. 

 
Questão 53 

Sobre a Norma Regulamentadora NR 4 – Serviços Especializados em Engenharia de 
Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT, é correto afirmar: 

A. Somente empresas privadas que possuam empregados regidos pela Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT são obrigadas a manter Serviços Especializados em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. 

B. Compete aos profissionais integrantes dos Serviços Especializados em Engenharia 
de Segurança e em Medicina do Trabalho manter permanente relacionamento com 
a CIPA, valendo-se ao máximo de suas observações, além de apoiá-la, treiná-la e 
atendê-la. 

C. Cada empresa ou pessoa jurídica distinta deve constituir seu próprio SESMT para 
assistência de seus empregados, sob gestão própria. 

D. Os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho devem ser compostos por Médico do Trabalho e Engenheiro de 
Segurança do Trabalho. 

E. Compete aos profissionais integrantes dos Serviços Especializados em Engenharia 
de Segurança e em Medicina do Trabalho realizar essencialmente atividades 
prevencionistas, estando os atendimentos de emergências fora de seu escopo de 
ação. 

 
Questão 54 

Com relação à Ergonomia, é correto afirmar: 

A. Analisa as atividades laborativas desenvolvidas pelos trabalhadores, buscando a 
adaptação do ser humano ao trabalho, considerando os aspectos psicofisiológicos, 
as diferenças entre o chamado “trabalho real” versus o “trabalho prescrito”, bem 
como a variabilidade nos sistemas produtivos e entre os indivíduos. 
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B. Busca inserir o trabalhador na situação de trabalho disponível, incentivando todos 
os esforços para sua adaptação ao seu posto de trabalho. 

C. Está voltada para a análise da interação entre homem e fatores organizacionais, 
ambientais, biomecânicos, de mobiliário, de ritmo, cadências, processos 
produtivos, organização do tempo e das pausas, bem como relações de natureza 
psicossociais estabelecidas, entre outros fatores presentes em seu meio ambiente 
de trabalho. 

D. Tem como objetivo principal a prevenção ou a eliminação de riscos biológicos 
inerentes a atividades como prestação de serviços, pesquisa e produção em 
saúde, que podem comprometer a saúde de profissionais desses setores. 

E. Busca o aumento de sua produtividade, ajustando, assim, o homem ao seu 
trabalho. 

 

Questão 55 

A lei 13.146 de 6 de julho de 2015 instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a 
promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 
fundamentais para a pessoa com deficiência (PcD), visando à sua inclusão social e 
cidadania. Em relação à PcD e seu direito ao trabalho, julgue cada uma das assertivas 
como Verdadeira (V) ou Falsa (F). 

1. A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, 
em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas. 

2. É finalidade primordial das políticas públicas de trabalho e emprego promover e 
garantir condições de acesso e de permanência da pessoa com deficiência no 
campo de trabalho. 

3. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo 
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma 
ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 
igualdade de condições com as demais pessoas. 

4. Barreiras atitudinais são atitudes ou comportamentos que impeçam ou 
prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de 
condições e oportunidades com as demais pessoas. 

5. Barreiras tecnológicas não impedem o acesso da pessoa com deficiência às 
tecnologias. 

Considerando essas assertivas, assinale a alternativa que fornece a associação 
correta: 

A. 1F; 2V; 3V; 4V; 5F. 

B. 1F; 2F; 3F; 4V; 5F. 

C. 1F; 2V; 3V; 4F; 5F. 

D. 1V; 2V; 3V; 4V; 5F. 

E. 1V; 2V; 3V; 4V; 5V. 
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Questão 56 

De acordo com a legislação brasileira, Decreto 3298/1999 que dispõe sobre a Política 
Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, Decreto 5296/2004 
que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade 
das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, Lei 
Nº 12.764/2012 que Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa 
com Transtorno do Espectro Autista e Decreto 8368/2014 que institui a Política 
Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, são 
consideradas pessoas com deficiência (PcD), os trabalhadores com: 

I. Amputação de membro. 

II. Ostomia. 

III. Nanismo. 

IV. Gigantismo. 

V. Autismo. 

Estão corretos os itens 

A. I e II apenas. 

B. I, II e III apenas. 

C. I, II, III e V apenas. 

D. I, II, III e IV apenas. 

E. I, II e V apenas. 

 
Questão 57 

Em relação ao Plano Enfrentamento das Doenças Crônicas não Transmissíveis 
(DCNT) no Brasil, 2011-2022, contido no Subsistema Integrado de Atenção à Saúde 
do Servidor (SIASS), julgue as assertivas abaixo como Verdadeira (V) ou Falsa (F). 

I. O Plano visa preparar o Brasil para enfrentar e deter, nos próximos dez anos, as 
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), entre as quais: acidente vascular 
cerebral, infarto, hipertensão arterial, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas 

II. Como determinantes sociais das DCNT, são apontadas as desigualdades sociais, 
as diferenças no acesso aos bens e aos serviços, a baixa escolaridade, as 
desigualdades no acesso à informação, além dos fatores de risco modificáveis, como 
tabagismo, consumo de bebida alcoólica, inatividade física e alimentação inadequada, 
tornando possível sua prevenção 

III. Como resposta ao desafio das DCNT, o Ministério da Saúde do Brasil tem 
implementado importantes políticas de enfrentamento dessas doenças, com destaque 
para a Organização da Vigilância de DCNT, cujo objetivo é conhecer a distribuição, a 
magnitude e a tendência das doenças crônicas e agravos e seus fatores de risco, além 
de apoiar as políticas públicas de promoção à saúde. 

IV. Os três componentes essenciais da vigilância de DCNT são: a) monitoramento dos 
fatores de risco; b) monitoramento da morbidade e mortalidade específica das 
doenças; e c) respostas dos sistemas de saúde, que também incluem gestão, 
políticas, planos, infraestrutura, recursos humanos e acesso a serviços de saúde 
essenciais, inclusive a medicamentos. 

V. No Brasil, esses fatores de risco são monitorados por meio de diferentes inquéritos 
de saúde, com destaque para o monitoramento realizado pelo Vigitel (Vigilância de 
Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico). 
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São verdadeiras as assertivas: 

A. I, II e III apenas. 

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

C. II, III, IV e V apenas. 

D. I, II, III e V apenas. 

E. I, II e IV apenas. 

 
Questão 58 

Em relação ao Documento Guia do I Seminário Nacional de Diversidade no Serviço 
Público: Saúde, Segurança e Qualidade de Vida no Trabalho, contido no SIASS, 
julgue cada uma das assertivas abaixo como Verdadeira (V) ou Falsa (F). 

1. O combate ao preconceito contra a Pessoa Idosa no seu ambiente de trabalho 
implica não somente em danos para o servidor público em sua individualidade, mas 
também em perdas para a sociedade como um todo. 

2. Apesar dos avanços alcançados nas últimas décadas, a população negra no Brasil 
ainda enfrenta situações de racismo, discriminação social e racismo institucional. O 
estresse de lidar com a discriminação termina por afetar a saúde das pessoas negras 
no ambiente de trabalho e dificultar o rendimento laboral. 

3. As “Estatísticas de gênero: indicadores sociais das mulheres no Brasil” realizado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), demonstram que as 
mulheres brasileiras estudam mais, ganham menos e passam mais tempo ocupadas 
com tarefas domésticas do que os homens, influenciando a qualidade de vida das 
mulheres em várias fases de sua vida, como na velhice quando dispõem de uma 
aposentadoria menor. 

4. Identidade de gênero é uma experiência interna e individual do gênero de cada 
pessoa, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento. Já a 
orientação sexual existe num continuum que varia desde a homossexualidade 
exclusiva até a heterossexualidade exclusiva, passando pelas diversas formas de 
bissexualidade. Da mesma forma que a heterossexualidade (atração por uma pessoa 
do sexo oposto) não tem explicação, a homossexualidade também não tem. 

5. Dentre os aspectos a serem considerados no cenário atual das relações de trabalho 
no serviço público, destaca-se a necessidade de lidarmos com o tema da diversidade 
religiosa e a desejável garantia de que as crenças, convicções ou práticas religiosas 
de uma pessoa não sejam objeto de discriminação ou preconceito em seu ambiente 
de trabalho, sejam essas práticas discriminatórias exercidas de forma direta ou indireta 
– quando o trabalhador é confrontado com a necessidade de escolher entre elas e as 
exigências do seu trabalho. 

Considerando essas assertivas, assinale a alternativa que fornece a associação 
correta: 

A. 1V; 2F; 3V; 4F; 5V. 

B. 1V; 2V; 3V; 4V; 5V. 

C. 1F; 2V; 3F; 4V; 5F. 

D. 1F; 2F; 3F; 4F; 5F. 

E. 1V; 2F; 3V; 4V; 5V. 

 



34/34 
 

Questão 59 

De acordo com a Portaria 204/2016, que define a Lista Nacional de Notificação 
Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde 
públicos e privados em todo o território nacional, acidente por animal peçonhento: 

A. Não é um agravo de notificação compulsória. 

B. É agravo de notificação compulsória imediata, à Secretaria Municipal de Saúde. 

C. É agravo de notificação compulsória semanal. 

D. É agravo de notificação compulsória imediata às instâncias Municipal e Estadual 
de gestão da Vigilância Epidemiológica. 

E. É agravo de notificação compulsória imediata, ao Ministério da Saúde e instâncias 
gestoras inferiores. 

 

Questão 60 

De acordo com a Portaria 204/2016, que define a Lista Nacional de Notificação 
Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde 
públicos e privados em todo o território nacional, acidente de trabalho com exposição a 
material biológico: 

A. Não é um agravo de notificação compulsória. 

B. É agravo de notificação compulsória imediata às instâncias Municipal e Estadual 
de gestão da Vigilância Epidemiológica. 

C. É agravo de notificação compulsória imediata, à Secretaria Municipal de Saúde. 

D. É agravo de notificação compulsória semanal. 

E. É agravo de notificação compulsória imediata, ao Ministério da Saúde e instâncias 
gestoras inferiores. 

 


