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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante  
a realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma  
delas constitui a resposta correta em relação ao  
enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno  
de prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

29 de maio

8 às 12h

60 questões

4h de duração*

C O N C U R S O  
P Ú B L I C O



.
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Português 6 questões

Leia o texto.

Cafezinho

Leio a reclamação de um repórter irritado que pre-
cisava falar com um delegado e lhe disseram que o 
homem havia ido tomar um cafezinho. Ele esperou 
longamente e chegou à conclusão de que o funcioná-
rio passou o dia inteiro tomando café.

Tinha razão o rapaz de ficar zangado. Mas com um 
pouco de imaginação e bom humor podemos pensar 
que uma das delícias do gênio carioca é exatamente 
esta frase:

— Ele foi tomar café.

A vida é triste e complicada. Diariamente é preciso 
falar com um número excessivo de pessoas. O remé-
dio é ir tomar um “cafezinho”. Para quem espera ner-
vosamente, esse “cafezinho” é qualquer coisa infinita e 
torturante.

Depois de esperar duas ou três horas dá vontade de 
dizer:

— Bem cavalheiro, eu me retiro. Naturalmente o Sr. 
Bonifácio morreu afogado no cafezinho.

Ah, sim, mergulhemos de corpo e alma no cafezinho. 
Sim, deixemos em todos os lugares este recado sim-
ples e vago:

— Ele saiu para tomar um café e disse que volta já.

Quando a bem-amada vier com seus olhos tristes e 
perguntar:

— Ele está? alguém dará o nosso recado sem endereço.

Quando vier o amigo e quando vier o credor, e 
quando vier o parente, e quando vier a tristeza, e 
quando a morte vier, o recado será o mesmo:

— Ele disse que ia tomar um cafezinho...

Podemos, ainda, deixar o chapéu. Devemos até com-
prar um chapéu especialmente para deixá-lo. Assim 
dirão:

— Ele foi tomar um café. Com certeza volta logo. O 
chapéu dele está aí...

Ah! Fujamos assim, sem drama, sem tristeza, fujamos 
assim. A vida é complicada demais. Gastamos muito 
pensamento, muito sentimento, muita palavra. O 
melhor é não estar.

Quando vier a grande hora de nosso destino nós tere-
mos saído há uns cinco minutos para tomar um café. 
Vamos, vamos tomar um cafezinho.
(Rubem Braga)

1. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE O nome do delegado era Sr. Bonifácio e ele 
abusou da hora de seu cafezinho.

b. Check-square O autor parte de um fato concreto e nos trans-
posta a questões existenciais a partir do seu 
ponto de vista.

c. SQUARE O repórter que esperava pelo delegado perdeu 
a paciência e foi embora, dizendo: “Bem cava-
lheiro, eu me retiro”.

d. SQUARE O autor arrefece o leitor com seu ponto de vista 
e usa para isso verbos no imperativo.

e. SQUARE Na frase: “Quando vier o amigo e quando vier o 
credor, e quando vier o parente, e quando vier 
a tristeza, e quando a morte vier”, temos uma 
figura de linguagem chamada hipérbole.

2. Analise as afirmativas abaixo:

1. A frase “Se ele vir o delegado, dará a ele 
o recado deixado” tem duas orações com 
sujeito simples e apresenta incorreção no uso 
de um dos verbos.

2. Na frase “Tinha razão o rapaz de ficar zangado” 
o sujeito está posposto ao verbo da oração e, 
se anteposto estivesse, não alteraria o sentido 
da frase.

3. Na frase “Ele esperou longamente e chegou à 
conclusão correta”, temos um nexo oracional 
coordenativo aditivo.

4. Na frase “Naturalmente o Sr. Bonifácio morreu 
afogado no cafezinho”, o verbo morrer exigiu 
objeto indireto.

5. Na penúltima frase do texto, o autor refere-se 
à morte e sugere enganá-la.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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3. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE As orações: “Alguém dará o nosso recado 
sem endereço” e “lhe disseram” apresentam o 
mesmo sujeito que é indeterminado.

b. Check-square As palavras “cafezinho” e “tristeza” apresentam 
sufixos; um de valor diminutivo: “inho” e outro 
formador de substantivo a partir de adjetivo: 

“eza”, respectivamente.
c. SQUARE Na oração: “A vida é triste e complicada”, os 

adjetivos usados configuram a figura de lingua-
gem antítese.

d. SQUARE Em: “Bem cavalheiro, eu me retiro”, o verbo 
marca um tempo presente, tem seu pronome 
em ênclise e, na oração, a palavra “cavalheiro” é, 
sintaticamente, um vocativo.

e. SQUARE Os pronomes demonstrativos “este” e “esse” 
estão sendo usados no texto para estabelecer a 
coesão textual. O primeiro deles de forma ana-
fórica e o segundo de forma catafórica.

4. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ) sobre o emprego de tempos, modos e 
vozes do verbo.

( ) No presente do indicativo o verbo “reaver” 
possui apenas formas arrizotônicas, ou seja, 
aquelas em que sua sílaba tônica está fora do 
radical. São elas: “reavemos” e “reaveis”.

( ) Em “Na segunda feira já estavam entregues 
todas as provas”, o particípio irregular do 
verbo está corretamente empregado.

( ) Em “O rapaz, apesar de chateado pela ausên-
cia do delegado, procurava controlar-se” e 
pronome oblíquo marca a voz reflexiva do 
verbo.

( ) Em “Sempre que há vagas, confluem candi-
datos que provêem de todos os lugares do 
Estado” há o uso correto dos verbos.

( ) Está correta a frase “É preciso que nós nos 
divirtamos, enquanto ainda há “cafezinhos” 
para tomar; quando virmos a vida dessa 
maneira, seremos mais felizes.”

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. Check-square V • V • V • F • V
b. SQUARE V • F • V • V • F
c. SQUARE V • F • V • F • V
d. SQUARE F • V • F • V • F
e. SQUARE F • F • F • V • V

5. Assinale a alternativa correta quanto à fle-
xão nominal de número e gênero dos adjetivos e 
substantivos.

a. SQUARE Naquela feira havia balõezinhos, amores-perfei-
tos, saias-balão, pombos-correio, pés-de-mole-
ques, beija-flores e cafezinhos.

b. SQUARE Os pouco feridos foram encaminhados a dife-
rentes clínicas médicos-cirúrgicas e todos, coin-
cidentemente, possuíam cabelos castanhos-

-escuros e blusas azuis-marinho. Tomaram um 
cafezinho e foram medicados.

c. SQUARE As crianças surdas-mudas são sapientíssimas e 
apreciam as boas coisas da vida como, por exem-
plo, a eclipse da lua, um verdadeiro “cafezinho”.

d. SQUARE Apesar da ameaça, os vilães não explodiram o 
dinamite; assim, todos os guardiões puderam 
sair para seu cafezinho.

e. Check-square “Tenho um dó daqueles que passam a vida sem 
estourar um champanhe para brindar a beleza 
de um ‘cafezinho’”.

6. Analise as frases abaixo quanto ao uso correto de 
pronomes.

( ) É hora deles voltarem e a ti não te convém 
interferir.

( ) Deixaram o recado conosco mesmo: “O repór-
ter queria falar consigo, delegado!”.

( ) Sabia que não lhes veria mais; isto era para 
mim, conscientemente, entender.

( ) Para mim, sair para o cafezinho ainda é um 
sacrifício.

( ) Vossa Senhoria julga que posso auxiliá-lo em 
sua agenda?

Assinale a alternativa que indica todas as frases 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as frases 1 e 2.
b. SQUARE São corretas apenas as frases 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as frases 3 e 5.
d. Check-square São corretas apenas as frases 4 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as frases 2, 3 e 4.
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9. Analise as afirmativas abaixo a respeito do Teatro 
brasileiro.

1. As primeiras manifestações ocorreram no 
século XIX, com peças de Nelson Rodrigues.

2. Foi utilizado por jesuítas para catequização 
dos índios.

3. Cacilda Becker é um destaque do Teatro brasi-
leiro de Comédia.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE É correta apenas a afirmativa 2.
c. SQUARE É correta apenas a afirmativa 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

Legislação do Setor Elétrico 6 questões

10. Analise as afirmativas abaixo:

1. A distribuidora é responsável por instalar, 
operar, manter e arcar com a responsabilidade 
técnica e financeira dos medidores e demais 
equipamentos de medição para fins de fatura-
mento em unidade consumidora.

2. Central geradora, importador e exporta-
dor de energia elétrica são responsáveis 
técnica e financeiramente por instalar, ope-
rar e manter o sistema de medição para 
faturamento, com o acompanhamento e a 
aprovação da distribuidora.

3. A distribuidora pode suspender o forneci-
mento de energia elétrica à unidade consu-
midora após o terceiro ciclo de faturamento 
consecutivo com impedimento de acesso 
para fins de leitura.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

Atualidades 3 questões

7. Analise as afirmativas abaixo a respeito da situação 
econômica brasileira.

1. Considera-se que, em 2021, a economia brasi-
leira entrou em recessão.

2. O produto interno bruto caiu 0,1% no período 
julho-setembro em 2021.

3. Seca e alta de taxas de juros e inflação estão 
entre os problemas que impactam na econo-
mia brasileira.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE É correta apenas a afirmativa 2.
c. SQUARE É correta apenas a afirmativa 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

8. Analise as afirmativas abaixo sobre o Auxílio Emer-
gencial 2021.

1. O objetivo é fornecer auxílio emergencial no 
período de enfrentamento à crise provocada 
pela pandemia de COVID-19.

2. A origem dos recursos é do governo esta-
dual, por intermédio do seu Ministério da 
Cidadania.

3. O benefício se estende a todos que tenham 
emprego formal ativo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE É correta apenas a afirmativa 2.
c. SQUARE É correta apenas a afirmativa 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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11. Qual o subgrupo é composto de unidades consu-
midoras com tensão de conexão menor que 2,3 kV, a 
partir de sistema subterrâneo de distribuição?

a. Check-square Subgrupo AS
b. SQUARE Subgrupo A1
c. SQUARE Subgrupo A2
d. SQUARE Subgrupo A3
e. SQUARE Subgrupo A4

12. Qual o nome da modalidade tarifária horária que 
é caracterizada por: uma tarifa para a demanda, sem 
segmentação horária; uma tarifa para o consumo de 
energia elétrica para o posto tarifário ponta; e uma 
tarifa para o consumo de energia elétrica para o posto 
tarifário fora de ponta?

a. SQUARE Tarifa azul
b. Check-square Tarifa verde
c. SQUARE Tarifa convencional
d. SQUARE Tarifa econômica
e. SQUARE Tarifa branca

13. Quais as modalidades tarifárias em que o grupo B 
de consumidores pode se enquadrar?

a. Check-square Tarifa convencional e tarifa branca
b. SQUARE Tarifa convencional e tarifa azul
c. SQUARE Tarifa convencional e tarifa verde
d. SQUARE Somente tarifa convencional
e. SQUARE Tarifa azul ou tarifa verde

14. Analise as afirmativas abaixo:

1. O fator de potência de referência “fR”, indutivo 
ou capacitivo, tem como limite mínimo permi-
tido o valor de 0,92 para as unidades consumi-
doras do grupo A.

2. A distribuidora pode cobrar a unidade consu-
midora do grupo B pelo consumo de energia 
elétrica reativa.

3. As bandeiras tarifárias não se aplicam às uni-
dades consumidoras conectadas em Sistemas 
Isolados.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

15. Analise o texto abaixo sobre a apuração da medi-
ção de fator de potência.

No período de     horas consecutivas,  
definido pela distribuidora, que pode ser entre  
as 23 horas e 30 minutos e 6 horas e 30 minutos:  
apenas os fatores de potência           
que 0,92          , verificados em cada 
intervalo de uma hora “T”. 

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. SQUARE 6 • maiores • capacitivo
b. Check-square 6 • menores • capacitivo
c. SQUARE 6 • menores • indutivo
d. SQUARE 3 • maiores • indutivo
e. SQUARE 3 • menores • indutivo

Matemática/Raciocínio Lógico 5 questões

16. Uma lanchonete coloca 20 calzones em uma 
vitrine em promoção, sendo que destes 5 são de 
frango e os outros não são de frango.

Ao escolher 4 calzones ao acaso da referida vitrine, a 
probabilidade de nenhum dos calzones escolhidos ser 
de frango é:

a. SQUARE Maior que 33%.
b. SQUARE Maior que 30% e menor que 33%.
c. Check-square Maior que 27% e menor que 30%.
d. SQUARE Maior que 24% e menor que 27%.
e. SQUARE Menor que 24%.

17. Em um armazém, encontram-se estocados 1800 
conectores vermelhos e 3150 conectores pretos. 
Deseja-se empacotar todos os conectores, de modo 
que cada pacote contenha somente conectores de 
uma mesma cor e todos os pacotes tenham o mesmo 
número de conectores.

Portanto, o número mínimo de pacotes necessários 
para satisfazer as restrições expostas é:

a. SQUARE Maior que 13.
b. SQUARE 13.
c. SQUARE 12
d. Check-square 11.
e. SQUARE Menor que 11.
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18. Em um alojamento, 12 atletas consomem 8 kg de 
massa a cada 5 dias.

Logo, a quantidade de massa consumida por 8 atletas 
a cada 15 dias é:

a. SQUARE Maior que 19 kg.
b. SQUARE Maior que 17 kg e menor que 19 kg.
c. Check-square Maior que 15 kg e menor que 17 kg.
d. SQUARE Maior que 13 kg e menor que 15 kg.
e. SQUARE Menor que 13 kg.

19. Um clube oferece uma piscina aos seus associa-
dos. A razão entre o número de associados que usa a 
piscina e o número de associados que não usa a pis-
cina é 3:5.

Se o número de associados que não usa a piscina 
excede o número de associados que usa a piscina em 
198, então o número total de associados do clube é:

a. SQUARE Maior que 830.
b. SQUARE Maior que 820 e menor que 830.
c. SQUARE Maior que 810 e menor que 820.
d. SQUARE Maior que 800 e menor que 810.
e. Check-square Menor que 800.

20. Ao dividir uma certa quantia (em Reais) propor-
cionalmente aos dois números primos que aparecem 
na fatoração do número 1225, a quantia associada ao 
maior dos referidos números primos é igual a R$ 357.

Logo, a quantia total que foi dividia é:

a. SQUARE Maior que R$ 650.
b. SQUARE Maior que R$ 630 e menor que R$ 650.
c. Check-square Maior que R$ 610 e menor que R$ 630.
d. SQUARE Maior que R$ 590 e menor que R$ 610.
e. SQUARE Menor que R$ 590.

Conhecimentos Específicos 40 questões

21. Casos novos de uma doença, que surgem em 
um determinado local e período, cuja análise epide-
miológica traz uma ideia de intensidade com que ela 
acontece numa população, mede a sua frequência ou 
a probabilidade de ocorrência de casos novos dessa 
doença nessa população.

O texto refere-se à:

a. SQUARE Morbidade.
b. SQUARE Letalidade.
c. Check-square Incidência.
d. SQUARE Prevalência.
e. SQUARE Infectividade.

22. A incidência de uma doença significa alto risco 
coletivo de adoecer.

O coeficiente de incidência é dado por:

a. SQUARE Número de casos novos de determinada 
doença em um dado local e período multipli-
cado por 10n .

b. Check-square Número de casos novos de determinada 
doença em um dado local e período multi-
plicado por 10n , dividido pela população do 
mesmo local e período.

c. SQUARE População do mesmo local e período dividido 
pelo número de casos novos de determinada 
doença, multiplicado por 10n , dividido pela 
população do mesmo local e período. 

d. SQUARE População do mesmo local e período dividido 
pelo número de casos novos de determinada 
doença, multiplicado por 10n . 

e. SQUARE Número de casos novos e antigos de determi-
nada doença em um dado local e período mul-
tiplicado por 10n , dividido pela população do 
mesmo local e período.

23. Quando uma doença ocorre e permanece em 
um momento considerado, a análise do número total 
de casos desta doença, existentes num determinado 
local e período, é medido por meio da:

a. SQUARE Incidência.
b. SQUARE Letalidade.
c. Check-square Prevalência.
d. SQUARE Infectividade.
e. SQUARE Imunogenicidade. 
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24. O coeficiente mais utilizado para doenças crôni-
cas de longa duração, como por exemplo hanseníase 
e tuberculose, em que os casos que estão sendo trata-
dos (casos antigos), mais aqueles que foram descober-
tos ou diagnosticados (casos novos), indicam a força 
com que esta doença subsiste a doença na população 
é o:

a. SQUARE Coeficiente de incidência.
b. Check-square Coeficiente de prevalência.
c. SQUARE Coeficiente de mortalidade.
d. SQUARE Coeficiente de morbidade.
e. SQUARE Coeficiente de natalidade.

25. Em relação ao atributo “Gravidade” de uma 
doença, é correto afirmar:

a. SQUARE Ela indica necessidade de intervenção em 
determinada questão ou sobre determinado 
problema da doença, por determinado órgão 
ou agente.

b. SQUARE Ela dimensiona o problema/processo saúde-
-doença – onde se leva em conta principal-
mente a frequência da ocorrência; é realizado 
com a incidência, a prevalência, a morbidade e 
a mortalidade.

c. SQUARE Ela se refere à medida da relevância social, da 
importância, do reconhecimento que determi-
nada população dá a um evento, do desejo da 
comunidade de resolver o problema.

d. SQUARE Ela se refere à permeabilidade, à intervenção, à 
condição de modificação do processo, do qua-
dro, conforme a capacidade científica e técnica 
de intervenção.

e. Check-square Ela avalia as consequências do processo ou 
da doença, é medida pela letalidade, taxa 
de hospitalização, pelas sequelas e outras 
consequências.

26. A análise do número de óbitos por determinada 
causa e o número de pessoas que foram acometi-
das por tal doença dá ideia da gravidade do agravo, 
e pode informar sobre a qualidade da assistência 
médica oferecida à população.

O texto refere-se à:

a. Check-square Letalidade.
b. SQUARE Taxa de ataque.
c. SQUARE Esperança de vida.
d. SQUARE Susceptibilidade.
e. SQUARE Imunidade.

27. Em relação aos desenhos de estudos epidemioló-
gicos, quando a exposição e o desfecho são determi-
nados simultaneamente, como uma fotografia em um 
ponto no tempo, o resultado do estudo será a preva-
lência da doença/agravo, conhecido como estudo de 
prevalência ou:

a. SQUARE Ensaio clínico.
b. SQUARE Estudo de agregados.
c. Check-square Estudo transversal ou Inquérito.
d. SQUARE Estudo de coorte ou de incidência.
e. SQUARE Estudo de caso-controle ou Retrospectivo.

28. A realização de estudos epidemiológicos é muito 
importante para que sejam identificadas as causas ou 
a etiologia das doenças e seus fatores de risco. Esses 
estudos apresentam variáveis na população estu-
dada, que podem ser categorizadas em qualitativas e 
quantitativas.

Assinale a alternativa que apresenta variáveis que são 
quantitativas:

a. Check-square Peso e idade.
b. SQUARE Situação conjugal, ocupação.
c. SQUARE Escore de Apgar, Escala de Glasgow.
d. SQUARE Qualidade de vida e expectativa de vida.
e. SQUARE Sexo (masculino/feminino), doente (sim/não).

29. Os exames complementares são utilizados na prá-
tica clínica diária e também, quando necessário, para o 
acompanhamento da saúde do trabalhador, principal-
mente quando exposto a agentes nocivos.

Por exemplo, são exames que monitoram a função 
renal:

a. SQUARE Testes de suor.
b. SQUARE Dosagem sérica de TAP e KPTT.
c. Check-square Dosagem sérica de ureia e creatinina.
d. SQUARE Dosagem sérica de CK e CKMB sérica.
e. SQUARE Dosagem sérica de transaminases e fosfatase 

alcalina.
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32. A Portaria no 2.309, de 28 de agosto de 2020, 
alterou a Portaria de Consolidação no 5/GM/MS, de 28 
de setembro de 2017, e atualizou a Lista de Doenças 
Relacionadas ao Trabalho (LDRT).

Não é doenças relacionada ao uso de Cloro gasoso 
em atividades de trabalho:

a. SQUARE Rinite crônica.
b. SQUARE Faringite crônica.
c. Check-square Doença hepática tóxica.
d. SQUARE Bronquite não especificada como aguda ou 

crônica.
e. SQUARE Bronquite e pnumonite em consequência de 

produtos químicos.

33. Em relação às medidas de enfrentamento de cala-
midades públicas, endemias e pandemias, na Dengue 
essas medidas são direcionadas a:

a. SQUARE Identificação de casos confirmados e vacinação 
de bloqueio.

b. Check-square Reduzir a infestação pelo Aedes aegypti e redu-
zir a incidência da Dengue.

c. SQUARE Identificação de casos suspeitos e vacinação de 
bloqueio.

d. SQUARE Isolamento de casos confirmados da doença 
em hospitais de doenças infectocontagiosas.

e. SQUARE Realizar diagnóstico sorológico de triagem em 
populações de risco.

34. Conforme a legislação vigente, podem ser equi-
paradas a acidente de trabalho todas as situações 
abaixo, exceto:

a. SQUARE A ofensa física intencional, inclusive de terceiro, 
por motivo de disputa relacionada ao trabalho.

b. SQUARE O ato de imprudência, de negligência ou de 
imperícia de terceiro ou de companheiro de 
trabalho.

c. SQUARE Acidentes decorridos de desabamento, inunda-
ção, incêndio e outros casos fortuitos ou decor-
rentes de força maior. 

d. SQUARE O acidente sofrido pelo segurado no local e no 
horário do trabalho, em consequência de ato 
de agressão, sabotagem ou terrorismo prati-
cado por terceiro ou companheiro de trabalho.

e. Check-square Aquelas ocorridas na jornada de trabalho, 
excluídos aí os períodos destinados a refeição 
ou descanso, ou por ocasião da satisfação de 
outras necessidades fisiológicas, no local do 
trabalho ou durante este.

30. Os exames de imagem podem, genericamente, 
ser distribuídos em grupos invasivos ou não invasivos 
e intervencionistas.

São exames de imagem considerados como não 
invasivos:

a. SQUARE Cintilografia renal e uretrocistografia miccional.
b. Check-square Radiografia de tórax em PA e Perfil e ultrassono-

grafia abdominal.
c. SQUARE Colonoscopia e clister opaco com duplo 

contraste.
d. SQUARE Tomografia e ressonância magnética com 

contraste.
e. SQUARE Endoscopia digestiva alta e seriografia esôfago 

gastroduodenal.

31. Além do acidente de trabalho típico, por expressa 
determinação legal, as doenças profissionais e/ou 
ocupacionais equiparam-se a acidentes de trabalho.

É caracterizada como uma doença profissional aquela 
que:

1. É produzida ou desencadeada pelo exercício 
do trabalho peculiar a determinada atividade e 
constante da respectiva relação elaborada pelo 
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

2. É adquirida ou desencadeada em função de 
condições especiais em que o trabalho é reali-
zado e com ele se relacione diretamente.

3. Ocorre pelo exercício do trabalho a serviço 
da empresa ou pelo exercício do trabalho 
dos segurados provocando lesão corporal ou 
perturbação funcional que cause a perda ou 
redução, permanente ou temporária, da capa-
cidade para o trabalho.

4. Ocorre pelo exercício do trabalho a serviço 
da empresa ou pelo exercício do trabalho 
dos segurados que cause a morte ou a perda 
ou redução permanente da capacidade para 
o trabalho. 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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38. A Norma Regulamentadora (NR) que estabelece os 
requisitos e condições mínimas objetivando a imple-
mentação de medidas de controle e sistemas preventi-
vos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos tra-
balhadores que, direta ou indiretamente, interajam em 
instalações elétricas e serviços com eletricidade, é a:

a. SQUARE NR 1.
b. SQUARE NR 7.
c. SQUARE NR 8.
d. Check-square NR 10.
e. SQUARE NR 12.

39. Os Serviços Especializados em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho devem ser 
compostos pelos seguintes profissionais:

a. SQUARE Equipe multiprofissional de nível superior com 
Médico do Trabalho, Médico Clínico Geral, 
Engenheiro de Segurança do Trabalho e Enfer-
meiro do Trabalho.

b. SQUARE Equipe multiprofissional de nível médio com 
Técnico de Segurança do Trabalho, e Auxiliar ou 
Técnico em Enfermagem do Trabalho.

c. SQUARE Equipe multiprofissional com Engenheiro de 
Segurança do Trabalho, Técnico de Segurança 
do Trabalho, Enfermeiro do Trabalho e Auxiliar 
ou Técnico em Enfermagem do Trabalho.

d. SQUARE Equipe multiprofissional com Médico de Saúde 
da Família, Engenheiro Civil ou de Produção 
Civil, Técnico de Segurança do Trabalho e Enfer-
meiro do Trabalho e Auxiliar ou Técnico em 
Enfermagem do Trabalho.

e. Check-square Equipe multiprofissional com Médico do Tra-
balho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, 
Técnico de Segurança do Trabalho, Enfermeiro 
do Trabalho e Auxiliar ou Técnico em Enferma-
gem do Trabalho.

40. Segundo a NR 9, – Avaliação das Exposições Ocu-
pacionais aos Agentes Físicos, Químicos e Biológicos, é 
considerado como agente físico:

a. Check-square A vibração.
b. SQUARE Os agentes fúngicos.
c. SQUARE Os agentes infecciosos virais.
d. SQUARE Os agentes infecciosos bacterianos.
e. SQUARE A ingestão ou contato com cáusticos.

35. Não é afecção que pode ser tipificada como aci-
dente do trabalho.

a. SQUARE Doença do trabalho como Aspergilose.
b. Check-square Doença crônico-degenerativa como diabetes 

mellitus.
c. SQUARE Acidente ligado ao trabalho como queimaduras 

em siderúrgicas.
d. SQUARE A doença proveniente de contaminação aci-

dental do empregado no exercício de sua ati-
vidade como em acidentes pérfurocontuso de 
profissionais da saúde.

e. SQUARE O acidente sofrido a serviço da empresa ou no 
trajeto entre a residência e o local de trabalho do 
segurado. São exemplos os trabalhadores que 
realizam trabalhos na rede pública de esgoto.

36. A Norma Regulamentadora (NR) que estabelece 
as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos 
e as definições comuns às Normas Regulamentadoras 
relativas à segurança e saúde no trabalho e as dire-
trizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos 
ocupacionais e as medidas de prevenção em Segu-
rança e Saúde no Trabalho (SST) é a:

a. Check-square NR 1.
b. SQUARE NR 7.
c. SQUARE NR 8.
d. SQUARE NR 10.
e. SQUARE NR 18.

37. A Norma Regulamentadora (NR) que estabelece 
que nas empresas privadas e públicas, os órgãos 
públicos da administração direta e indireta e dos 
poderes Legislativo e Judiciário e que possuam 
empregados regidos pela Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) deverão manter, obrigatoriamente, Ser-
viços Especializados em Engenharia de Segurança e 
em Medicina do Trabalho, com a finalidade de promo-
ver a saúde e proteger a integridade do trabalhador 
no local de trabalho, é a:

a. SQUARE NR 1.
b. Check-square NR 4.
c. SQUARE NR 7.
d. SQUARE NR 8.
e. SQUARE NR 10.
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44. A Norma Regulamentadora (NR 9) estabelece:

a. SQUARE O dimensionamento dos Serviços Especializa-
dos em Engenharia de Segurança e em Medi-
cina do Trabalho (SESMT).

b. Check-square Os requisitos para a avaliação das exposições 
ocupacionais a agentes físicos, químicos e bio-
lógicos quando identificados no Programa de 
Gerenciamento de Riscos (PGR).

c. SQUARE A Comissão Interna de Prevenção de Aciden-
tes (CIPA) tem como objetivo a prevenção de 
acidentes e doenças decorrentes do trabalho, 
de modo a tornar compatível, de forma perma-
nente, o trabalho com a preservação da vida e a 
promoção da saúde do trabalhador. 

d. SQUARE Os parâmetros e os requisitos da Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), 
tendo por objetivo a prevenção de acidentes e 
doenças relacionadas ao trabalho, de modo a 
tornar compatível, permanentemente, o traba-
lho com a preservação da vida e promoção da 
saúde do trabalhador.

e. SQUARE As diretrizes e requisitos para o desenvolvi-
mento do Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional.

45. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA) tem como objetivo a prevenção de acidentes e 
doenças decorrentes do trabalho.

Essa comissão deverá ser composta de:

a. SQUARE Representantes dos empregados eleitos com 
voto secreto, somente.

b. SQUARE Representantes do empregador titulares e 
suplentes, somente.

c. SQUARE Representantes dos empregados designados 
pelo empregador, somente.

d. Check-square Representantes do empregador e dos empre-
gados eleitos com voto secreto.

e. SQUARE Representantes do empregador e dos 
empregados; estes últimos designados pelo 
empregador.

41. Em relação à Classificação Nacional de Ativida-
des Econômicas (CNAE) correspondente ao Grau de 
Risco (GR) para fins de dimensionamento dos Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho (SESMT), as obras para geração 
e distribuição de energia elétrica e para Telecomunica-
ções são classificadas como:

a. SQUARE GR 1.
b. SQUARE GR 2.
c. SQUARE GR 3.
d. Check-square GR 4.
e. SQUARE GR 5.

42. A Norma Regulamentadora (NR 5) estabelece:

a. SQUARE O dimensionamento dos Serviços Especializa-
dos em Engenharia de Segurança e em Medi-
cina do Trabalho (SESMT).

b. SQUARE As diretrizes e requisitos para o desenvolvi-
mento do Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional.

c. SQUARE Os requisitos para a avaliação das exposições 
ocupacionais a agentes físicos, químicos e bio-
lógicos quando identificados no Programa de 
Gerenciamento de Riscos (PGR).

d. Check-square A Comissão Interna de Prevenção de Aciden-
tes (CIPA) tem como objetivo a prevenção de 
acidentes e doenças decorrentes do trabalho, 
de modo a tornar compatível, de forma perma-
nente, o trabalho com a preservação da vida e a 
promoção da saúde do trabalhador. 

e. SQUARE Os parâmetros e os requisitos da Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), 
tendo por objetivo a prevenção de acidentes e 
doenças relacionadas ao trabalho, de modo a 
tornar compatível, permanentemente, o traba-
lho com a preservação da vida e promoção da 
saúde do trabalhador.

43. Especificamente, para trabalhadores de empresas 
de energia e telecomunicações, a medida de proteção 
prioritária coletiva em relação às atividades a serem 
desenvolvidas, de forma a garantir a segurança e a saúde 
dos trabalhadores, recomendada pela NR10, é a(o).

a. SQUARE Isolação das partes vivas.
b. SQUARE Emprego de tensão de segurança.
c. SQUARE Seccionamento automático de alimentação.
d. SQUARE Bloqueio do religamento automático.
e. Check-square Desenergização elétrica.
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49. Uma das formas mais frequentes de trauma a 
que os trabalhadores de empresas de energia elétrica 
estão sujeitos são as queimaduras.

No momento do trauma, imediatamente após o aci-
dente, o procedimento local a ser realizado, indepen-
dentemente da profundidade da queimadura, é:

a. SQUARE A aplicação imediata de óleo de girassol na 
superfície queimada.

b. SQUARE O resfriamento da superfície corporal quei-
mada com água ou compressas geladas .

c. SQUARE A aplicação imediata de creme de sulfadiazina 
de prata na superfície queimada.

d. Check-square O resfriamento da superfície corporal quei-
mada com água ou compressas umedecidas 
em temperatura ambiente.

e. SQUARE A aplicação imediata de cremes hidratantes 
com óxido de zinco e vitamina A na superfície 
queimada.

50. Conforme Resolução do Conselho Federal de 
Medicina, aos médicos do trabalho e demais médicos 
que atendem o trabalhador, independentemente do 
local em que atuem, cabe:

1. Assistir ao trabalhador, elaborar seu prontuá-
rio médico e fazer todos os encaminhamentos 
devidos.

2. Fornecer atestados e pareceres para o traba-
lhador sempre que necessário, considerando 
que o repouso, o acesso a terapias ou o afas-
tamento da exposição nociva faz parte do 
tratamento.

3. Fornecer laudos, pareceres e relatórios de 
exame médico e dar encaminhamento, sem-
pre que necessário, dentro dos preceitos éticos.

4. Promover, independente da ciência ou não 
do trabalhador, a discussão clínica com o 
especialista assistente do trabalhador sempre 
que julgar necessário e propor mudanças no 
contexto do trabalho, quando indicadas, com 
vistas ao melhor resultado do tratamento.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

46. Especificamente, em trabalhadores de empre-
sas de energia e telecomunicações somente serão 
consideradas desenergizadas as instalações elétricas 
liberadas para trabalho, mediante os procedimentos 
apropriados, obedecida a seqüência abaixo, sendo a 
primeira medida a(o):

a. Check-square Seccionamento da rede.
b. SQUARE Impedimento de reenergização.
c. SQUARE Constatação da ausência de tensão.
d. SQUARE Instalação de aterramento temporário com equi-

potencialização dos condutores dos circuitos.
e. SQUARE Proteção dos elementos energizados existentes 

na zona controlada.

47. Analise o texto abaixo:

É assegurada a inscrição em Concurso Público de 
pessoas com deficiência, sendo a elas reservado o 
percentual de até      das vagas previstas neste 
Edital para cada cargo,            a sua 
deficiência        incompatível com as atri-
buições do cargo a ser preenchido.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. SQUARE 2% • desde que • não seja
b. SQUARE 5% • desde que • não seja
c. SQUARE 5% • independentemente de • ser
d. Check-square 20% • desde que • não seja
e. SQUARE 20% • independentemente de • ser

48. As doenças profissionais no âmbito da previdên-
cia social, mais prevalentes em nosso meio, que levam 
ao afastamento ao trabalho são:

a. SQUARE Doenças infecciosas e parasitárias.
b. SQUARE Doenças da pele e do tecido subcutâneo.
c. SQUARE Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas.
d. SQUARE Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéti-

cos e alguns transtornos imunitários.
e. Check-square Doenças do sistema osteomuscular e do tecido 

conjuntivo.
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53. Nas doenças ligadas ao trabalho, a condição 
básica para a implementação das ações de Saúde do 
Trabalhador nos serviços de saúde entre um determi-
nado dano ou doença, individual ou coletivo, poten-
cial ou instalado, e uma dada condição de trabalho, é:

a. SQUARE Que exista caracterização de um surto de uma 
determinada doença na comunidade.

b. SQUARE Que a doença seja classificada como de notifi-
cação obrigatória junto à ANVISA.

c. Check-square Que exista o estabelecimento da relação ou 
nexo causal.

d. SQUARE Que a doença seja comprovadamente de carac-
terística epidemiológica infectocontagiosa.

e. SQUARE Que não seja uma doença imunoprevenível 
pela vacinação.

54. Para avaliação das doenças no trabalho é funda-
mental o conhecimento dos grupos das doenças rela-
cionadas de acordo com a classificação proposta por 
Schilling (1984), que se baseia fundamentalmente:

a. SQUARE no desfecho da evolução.
b. Check-square na relação ou nexo causal.
c. SQUARE na notificação compulsória.
d. SQUARE na característica epidemiológica.
e. SQUARE na evolução da doença: aguda ou crônica.

55. A Política Nacional para a Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência compreende o conjunto de 
orientações normativas que objetivam assegurar o 
pleno exercício dos direitos individuais e sociais das 
pessoas portadoras de deficiência.

Toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou 
função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere 
incapacidade para o desempenho de atividade, den-
tro do padrão considerado normal para o ser humano, 
é considerada como uma:

a. SQUARE Inabilidade.
b. SQUARE Intolerância.
c. SQUARE Inadequação.
d. SQUARE Incapacidade.
e. Check-square Deficiência.

51. Em relação ao atestado médico de afastamento 
apresentado pelo trabalhador, emitido por outro 
médico, o médico do trabalho da empresa:

a. SQUARE Não tem a competência para analisar atestados 
médicos de terceiros.

b. SQUARE Não pode discordar dos termos de atestado 
médico emitido por outro médico, uma vez que 
este é um documento legal.

c. Check-square Pode discordar dos termos do atestado médico 
emitido por outro médico, desde que justifique 
a discordância, após o devido exame clínico 
do trabalhador, assumindo a responsabilidade 
pelas consequências do seu ato.

d. SQUARE Pode modificar os termos do atestado médico 
emitido por outro médico, como tempo de 
afastamento e diagnósticos, sem necessidade 
de justificativas.

e. SQUARE O atestado médico emitido por outro médico, 
deve ser apresentado diretamente o setor 
administrativo sem a notificação ao médico do 
trabalho.

52. Os médicos do trabalho e os demais médicos que 
atendem os trabalhadores de empresas e instituições, 
que admitem trabalhadores independentemente de 
sua especialidade, devem:

a. SQUARE Realizar exame médico ocupacional com recur-
sos de telemedicina, sem o exame presencial 
do trabalhador.

b. SQUARE Assinar Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) 
em branco.

c. SQUARE Emitir ASO sem que esteja familiarizado com 
os princípios da patologia ocupacional e suas 
causas, bem como com o ambiente, as condi-
ções de trabalho e os riscos a que está ou será 
exposto cada trabalhador.

d. Check-square Atuar visando essencialmente a promoção 
da saúde e a prevenção da doença, conhe-
cendo, para tanto, os processos produtivos e o 
ambiente de trabalho da empresa.

e. SQUARE Deixar de registrar no prontuário médico do 
trabalhador todas as informações referentes 
aos atos médicos praticados, quando achar 
necessário.
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58. Na ergonomia do ambiente de trabalho, os 
empregados que exerçam ou exercerão suas ativida-
des em ambientes cujos níveis de pressão sonora este-
jam acima dos níveis de ação devem ser submetidos 
a exames audiométricos de referência e sequenciais 
todos, conforme informado no PGR da organização, 
independentemente do uso de protetor auditivo.

São considerados dentro dos limites aceitáveis os 
audiogramas que mostram, em todas as frequências 
examinadas, limiares auditivos menores ou iguais a:

a. Check-square 25 dB (NA).
b. SQUARE 50 dB (NA).
c. SQUARE 100 dB (NA).
d. SQUARE 150 dB (NA).
e. SQUARE 250 dB (NA).

59. Considerando os grupos das doenças relacio-
nadas de acordo com a classificação proposta por 
 Schilling (1984), assinale a alternativa que se refere 
corretamente às doenças tipificadas como doenças 
profissionais, stricto sensu, e pelas intoxicações agudas 
de origem ocupacional.

a. Check-square As doenças do grupo I em que o trabalho é 
causa necessária.

b. SQUARE As doenças do grupo II em que o trabalho pode 
ser um fator de risco, contributivo, mas não 
necessário.

c. SQUARE Grupo de doenças comuns, mais frequentes 
ou mais precoces em determinados grupos 
ocupacionais e para as quais o nexo causal é de 
natureza eminentemente epidemiológica.

d. SQUARE As doenças do grupo IIII em que o trabalho é 
provocador de um distúrbio latente, ou agrava-
dor de doença já estabelecida ou preexistente.

e. SQUARE Doenças crônicas em determinados grupos 
ocupacionais ou profissões e para as quais o 
nexo causal é de natureza eminentemente 
epidemiológica.

56. Os trabalhadores podem adoecer ou morrer por 
causas relacionadas ao trabalho, como consequência 
da profissão que exercem ou exerceram, ou pelas con-
dições adversas em que seu trabalho é ou foi realizado.

A silicose e a asbestose exemplificam este grupo como:

a. SQUARE Doenças comuns, aparentemente sem qual-
quer relação com o trabalho.

b. SQUARE Doenças comuns que têm o espectro de sua 
etiologia ampliado ou tornado mais complexo 
pelo trabalho.

c. Check-square Agravos à saúde específicos, tipificados 
pelos acidentes do trabalho e pelas doenças 
profissionais.

d. SQUARE Doenças comuns (crônico-degenerativas, infec-
ciosas, neoplásicas, traumáticas, etc.) eventual-
mente modificadas no aumento da frequência 
de sua ocorrência ou na precocidade de seu 
surgimento em trabalhadores, sob determina-
das condições de trabalho.

e. SQUARE Doenças em decorrência do trabalho, soman-
do-se (efeito aditivo) ou multiplicando-se 
(efeito sinérgico) as condições provocadoras ou 
desencadeadoras destes quadros nosológicos.

57. Não é considerado parâmetro para o estabeleci-
mento do nexo ou da relação trabalho-doença:

a. SQUARE Caracterização do potencial de risco da 
exposição.

b. SQUARE Conhecimento quanto aos efeitos para a saúde 
associados com a exposição em questão.

c. SQUARE Identificação de fatores de risco e/ou situações 
a que o trabalhador está ou esteve exposto, 
potencialmente lesivos para sua saúde.

d. Check-square Necessidade de métodos propedêuticos e 
abordagens por equipes multiprofissionais nos 
serviços de saúde.

e. SQUARE Conhecimento de aspectos da história de expo-
sição e da clínica, já descritos como associados 
ou sugestivos de doença ocupacional ou rela-
cionada ao trabalho.
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

60. Deve ser considerada como uma vacinação roti-
neira para profissionais que viajam com frequência, 
pois podem, a qualquer momento, ter de embarcar 
para países que exigem o certificado internacional de 
vacinação ou profilaxia (CIVP), de brasileiros ou para 
regiões brasileiras ou internacionais de risco para epi-
demias rurais, a vacinação contra:

a. SQUARE Raiva.
b. SQUARE Dengue.
c. SQUARE Hepatite.
d. SQUARE Sarampo.
e. Check-square Febre amarela.



Página 
em Branco.
(rascunho)

Página 
em Branco.
(rascunho)



Página 
em Branco.
(rascunho)

Página 
em Branco.
(rascunho)
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(rascunho)

Página 
em Branco.
(rascunho)



.

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas  

que você poderá levar para posterior conferência.
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