
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
CONCURSO PÚBLICO 

Edital nº 143/2022 
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Instruções 

1. Aguarde autorização do fiscal para abrir o caderno de provas. 

2. Este caderno contém 40 questões. Se houver qualquer falha de 
impressão, comunique ao fiscal, para que faça a substituição do 
caderno. 

3. Use os espaços em branco para rascunho; não destaque folhas 
da prova. 

4. Ao receber o cartão-resposta, verifique se o número impresso é o 
seu número de inscrição. Comunique ao fiscal se os números 
forem diferentes. Após a verificação, assine o cartão-resposta. 

5. Use caneta esferográfica com tinta preta ou azul escuro para 
preenchimento do seu cartão-resposta. Não dobre seu cartão- 
resposta, não o manche ou rasure, nem o amasse, pois ele 
passará por leitura ótica. 

6. Marque cada resposta no cartão, preenchendo completamente o 
campo que contém a letra correspondente à alternativa de sua 
opção, conforme modelo: 

 

 

Em cada uma das questões, só existe uma alternativa que 
responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
marcar apenas uma alternativa para cada questão. Questões 
marcadas com duas ou mais alternativas ou deixadas em branco 
receberão pontuação zero. 

7. Lembre-se de que o tempo máximo para a realização desta 
prova e para o preenchimento do cartão-resposta são três horas. 

8. Não utilize nenhum material de consulta. Nenhum rascunho será 
considerado. 

9. Entregue ao fiscal seu cartão-resposta. A não devolução desse 
cartão implicará sua desclassificação imediata. 
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CARGO: MÉDICO/ÁREA: MEDICINA DO TRABALHO  

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

LÍNGUA PORTUGUESA – 05 QUESTÕES 

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 5. 

ENTENDA O ATENDIMENTO DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

 

 
 

 

1º PASSO 

Paciente ou acompanhante retiram a senha no totem e aguardam ser 
chamados no painel; 

 

 
 

 

2º PASSO 

A Classificação chama o paciente no painel pela senha. 
FAVOR DOCUMENTOS EM MÃOS; 

 

 

 

 

3º PASSO 

O paciente é classificado dentro do perfil de atendimento da instituição 
e encaminhado a recepção para realização da ficha de atendimento; 

 

 

 
 

 

4º PASSO 

Concluído a ficha de atendimento o mesmo aguarda na recepção ser 
chamado pela mesma senha; 

 

 

 
 

 

5º PASSO 

O médico aciona o paciente pela senha que aparece no painel para 
realizar o atendimento - CONSULTÓRIOS 

 

Texto disponível em um totem do Pronto Atendimento de um hospital de Santa Teresa/ES, no ano de 

2021. 
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1ª QUESTÃO. Sobre o texto, é CORRETO afirmar: 

A) Configura-se como um texto informativo, que utiliza uma linguagem simples e de fácil 
compreensão ao apresentar os passos que indicam a urgência com que o atendimento 
deve ser realizado.  

B) Apresenta-se como um texto apelativo, que fornece instruções ao interlocutor sobre 
como  funcionam os procedimentos para quem precisa de atendimento de urgência e de 
emergência.  

C) Trata-se de um texto injuntivo, que tem a função de transmitir ao leitor apenas 
informações sobre como proceder em caso de extrema necessidade de atendimento 
médico de urgência. 

D) Trata-se de um texto instrucional, que tem a função de explicar determinadas ações, 
controlando o comportamento do interlocutor, a fim de que os comandos sejam 
atendidos na ordem em que são apresentados. 

E) Configura-se como um texto descritivo, que fornece indicações sobre a correta 
utilização dos serviços de atendimento de urgência e de emergência com o objetivo de 
manter a ordem. 

 

2ª QUESTÃO. Considerando o trecho "aguardam ser chamados no painel" (1º passo), na 

expressão "no painel", a informação é inferida por meio do 

A) intertexto.  

B) pretexto. 

C) hipertexto.  

D) subtexto.  

E) contexto.  

 

3ª QUESTÃO. No trecho “A Classificação chama o paciente no painel pela senha” (2º 

passo), a expressão “pela senha” tem um uso equivalente ao da expressão grifada em: 

A) A empresa corta os gastos pela metade.  

B) A criança vê o pai pela janela.  

C) O povo invoca o padroeiro pelo nome. 

D) O menino calça as meias pelo avesso. 

E) A polícia persegue os culpados pela estrada. 
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4ª QUESTÃO. Considerando os 3º e 4º passos, analise as afirmativas a seguir:   

I. No trecho “encaminhado a recepção” (3º passo), é necessária a presença do sinal “`” 
sobre a forma “a”. 

II. No 3º passo, a expressão “dentro do perfil de atendimento da instituição” indica o local 
onde o atendimento é realizado. 

III. No trecho “Concluído a ficha de atendimento” (4º passo), a palavra “concluído” deveria 
estar na forma feminina. 

IV. No trecho “o mesmo aguarda” (4º passo), a expressão “o mesmo” estabelece uma 
relação coesiva ao retomar “paciente”. 

V. No 3º passo, o elemento “e” entre os termos “instituição” e “encaminhado” conecta duas 
ações simultâneas.  

É CORRETO o que se afirma em  

A) I, II e III, apenas.  

B) I, III e IV, apenas.  

C) II, III e IV, apenas.  

D) II, IV e V, apenas.  

E) III, IV e V, apenas. 

 

5ª QUESTÃO. No trecho “O paciente é classificado” (3º passo), o termo “classificado” 

NÃO apresenta um uso equivalente ao do termo grifado em: 

A) O médico é especializado no atendimento de emergências. 

B) O leito é removido no caso de haver necessidade. 

C) O menor é acompanhado por uma junta médica. 

D) O acidentado é atendido assim que chega ao hospital.  

E) O idoso é prevenido quanto aos riscos cirúrgicos.  
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RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO – 05 QUESTÕES 

 

6ª QUESTÃO. Alberto, Bernardo e Carlos são amigos. Cada um deles sempre diz a 

verdade ou nunca diz a verdade. Alberto disse que Bernardo e Carlos sempre dizem a 

verdade. Bernardo disse que Alberto nunca diz a verdade e que Carlos sempre diz a 

verdade. É CORRETO afirmar que 

A) Alberto, Bernardo e Carlos nunca dizem a verdade. 

B) Alberto, Bernardo e Carlos sempre dizem a verdade. 

C) Alberto sempre diz a verdade e Bernardo e Carlos nunca dizem a verdade. 

D) Alberto e Bernardo sempre dizem a verdade e Carlos nunca diz a verdade. 

E) Alberto e Bernardo nunca dizem a verdade e Carlos sempre diz a verdade. 
 

 

7ª QUESTÃO. Escolhe-se aleatoriamente um número inteiro positivo e menor do que 

    . Se   é a probabilidade de o número escolhido ter o algarismo   como algarismo das 

unidades, então 

 

A) 0,05 <   < 0,10 

B) 0,10 <   < 0,15 

C) 0,15 <   < 0,20 

D) 0,20 <   < 0,25 

E) 0,25 <   < 0,30 
 

 

8ª QUESTÃO. Uma função quadrática      cumpre as três condições abaixo: 

        ; 

 O gráfico de      intersecta o eixo   em um ponto de ordenada igual   ; 

 O eixo do gráfico de      passa por um ponto de abscissa igual a  . 

 

O valor de       é igual a 

 

A) 27,5 

B) 28,0 

C) 28,5 

D) 29,0 

E) 29,5 
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9ª QUESTÃO. Maria fez um empréstimo que cobrou uma taxa de juros compostos de 

    ao mês. O empréstimo deveria ser pago em   prestações mensais de R$          

cada. Ao pagar a terceira prestação, Maria decidiu antecipar o pagamento das duas últimas 

prestações e obteve o abatimento dos juros referentes a essas prestações. O valor total que 

ela pagou relativamente às duas últimas prestações é igual a 

A) R$ 2.760,00 

B) R$ 2.785,00 

C) R$ 2.810,00 

D) R$ 2.835,00 

E) R$ 2.860,00 
 

 

 

10ª QUESTÃO. A média aritmética de   dados numéricos   ,   ,...,    é igual a    e o 

desvio padrão desses   dados é igual a    
       

         
           

 

 
 
   

. Se   é um 

número diferente de zero, então o desvio padrão dos   dados numéricos       ,    

   ,...,        é igual a 

 

A)   

B)     

C)      

D)    

E)    
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INFORMÁTICA - 05 QUESTÕES 

11ª QUESTÃO. Dispositivos externos de armazenamento podem ser magnéticos, ópticos 

ou eletrônicos. São dispositivos externos eletrônicos: 

A) Disco rígido e pendrive. 

B) Cartão de memória e pendrive. 

C) CD e DVD. 

D) Cartão de memória e memória cache. 

E) Disco rígido e disquete. 
 

12ª QUESTÃO. No sistema Ubuntu Linux, o item “Energia” nas Configurações do Sistema 

permite modificar as configurações de economia de energia quando um notebook está 

sendo utilizado. Sobre esse item, analise as afirmativas a seguir: 

I. No item “Energia”, é possível definir o tempo para suspensão do sistema quando em 
estado ocioso ou inativo. 

II. No item “Energia”, é possível definir o comportamento que o sistema deve tomar ao ser 
fechada a tampa do notebook. 

III. No item “Energia”, é possível definir que o computador deverá reduzir a velocidade de 
processamento para economizar bateria. 

IV. No item “Energia”, é possível definir se o computador deverá desligar ou hibernar 
quando a bateria estiver com a energia extremamente baixa. 

É CORRETO o que se afirma em 

A) I, II e IV, apenas. 

B) I, II e III, apenas. 

C) I, III e IV, apenas. 

D) II, III e IV, apenas. 

E) I, II, III e IV. 
 

13ª QUESTÃO. No LibreOffice Writer, é possível verificar erros ortográficos e de 

concordância gramatical por meio do recurso Ortografia e Gramática. Sobre esse recurso, é 

INCORRETO afirmar: 

A) A verificação de ortografia e gramática do texto redigido no LibreOffice Writer pode ser 
feita de forma automática, logo após uma parte do texto ser digitada. 

B) Uma palavra escrita de forma incorreta ou que não conste no dicionário interno do 
LibreOffice Writer recebe um grifo vermelho. 

C) Para realizar uma verificação de forma manual, basta utilizar a ferramenta Ortografia e 
Gramática do LibreOffice Writer, localizada na barra de ferramentas Padrão. 

D) É possível corrigir uma palavra aceitando uma das sugestões de correção do 
LibreOffice Writer; deve-se, para isso, clicar com o botão direito do mouse sobre a 
palavra grifada. 

E) O dicionário interno do LibreOffice Writer é imutável, ou seja, não se pode adicionar 
novos termos a ele. Porém, é possível ignorar uma vez ou sempre uma sugestão de 
correção. 
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14ª QUESTÃO. A figura abaixo mostra uma planilha do Excel que apresenta a venda de 

consoles de games em uma loja no período de Black Friday. Essa planilha, além de exibir os 

preços dos principais consoles e seus respectivos descontos, permite calcular o valor 

promocional de cada produto.  

 
Fonte: Arquivo da banca, baseado em Barros (2019). 

A fórmula que, se inserida na célula D3, produz o preço final com desconto do console 

descrito na célula A3 é: 

A) =B3*C3 

B) =B3-B3*C3/100 

C) =B3*C3/100 

D) =B3-B3*C3 

E) =B3%C3 
 

15ª QUESTÃO. Segundo Silva (2011, p. 45), o SPAM, ou mensagem de e-mail indesejada, 

“tomou conta de nossas caixas postais, com pessoas maliciosas percebendo uma boa 

oportunidade para a divulgação de produtos e serviços, e com isso, passando a enviar 

milhões de mensagens eletrônicas”. Silva (2011) traz algumas recomendações para o 

internauta lidar com esse problema. NÃO é uma dessas recomendações: 

A) Procurar provedores de e-mail que tenham implementado bons sistemas de filtragem de 
SPAM. 

B) Usar os hyperlinks que costumam existir na parte inferior das mensagens para deixar de 
recebê-las, caso elas tenham sido enviadas por empresas conhecidas. 

C) Responder ao SPAM, indicando que não deseja receber mensagens desse tipo. 

D) Reclamar com seu provedor de serviço de e-mail, caso o problema seja recorrente. 

E) Acionar a justiça, caso o problema gere transtornos consideráveis ao usuário do e-mail. 
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LEGISLAÇÃO – 05 QUESTÕES 

 

16ª QUESTÃO. Em relação à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de 

Proteção de Dados, é CORRETO afirmar que é proibido(a) 

A) a anonimização dos dados pessoais. 

B) o tratamento de dados pessoais com o objetivo de proteção da incolumidade física do 
titular ou de terceiro. 

C) o tratamento de dados pessoais para proteção ao crédito. 

D) aos órgãos notariais e de registro fornecerem para a Administração Pública acesso a 
dados pessoais.  

E) o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento. 

 

17ª QUESTÃO. Em relação às normas da Constituição Federal referentes a servidores 

públicos e à Administração Pública, é INCORRETO afirmar: 

A) O servidor que exerce mandato de Deputado Federal e que também é professor do 
magistério superior poderá permanecer lecionando na Universidade Federal, exercendo 
o seu cargo de docente. 

B) Independentemente de culpa, as pessoas jurídicas de direito público respondem por 
danos que o servidor público, atuando nessa qualidade, causar a terceiros. 

C) Independentemente de culpa, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de 
serviços públicos respondem por danos que seu agente, atuando nessa qualidade, 
causar a terceiros. 

D) A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de 
cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, 
acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. 

E) É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao 
exercício de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo do servidor público. 

 

18ª QUESTÃO. No que se refere a afastamentos do servidor público federal, é CORRETO 

afirmar: 

A) O servidor que obtiver autorização de afastamento para cursar programa de pós-
graduação não receberá, no período do afastamento, a remuneração do cargo efetivo. 

B) Os afastamentos para realização de programas de pós-doutorado podem ser 
concedidos aos servidores, independentemente do tempo de exercício no cargo. 

C) O servidor não tem direito subjetivo de usufruir de afastamento para cursar programa de 
pós-graduação, pois esse tipo de afastamento está sujeito ao interesse da 
Administração Pública. 

D) Caso o servidor não obtenha o título ou grau que justificou seu afastamento no período 
previsto, ficará, como regra geral, isento de ressarcir o órgão ou entidade que o afastou. 

E) Os professores das Universidades possuem direito subjetivo de se afastarem para 
cursar pós-graduação, independentemente do interesse da instituição de ensino. 
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19ª QUESTÃO. A Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, 

pretende extinguir a cultura do segredo na Administração, que se caracteriza, dentre outros 

elementos, pela recusa ou resistência do servidor público em fornecer dados e informações 

por ele custodiados. De acordo com os termos da Lei de Acesso à Informação, é 

INCORRETO afirmar: 

A) Uma das diretrizes da Lei de Acesso à Informação é a observância da publicidade como 
preceito geral e do sigilo como exceção. 

B) Uma das diretrizes da Lei de Acesso à Informação é o fomento ao desenvolvimento da 
cultura de transparência na Administração Pública. 

C) Segundo a Lei de Acesso à Informação, a informação sigilosa é aquela submetida 
temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade 
para a segurança da sociedade e do Estado. 

D) A Ufes, por ser uma autarquia federal, não se sujeita à Lei de Acesso à Informação. 

E) Comete infração o servidor que se recusa a fornecer a informação requerida, retarda 
deliberadamente o seu fornecimento ou a fornece intencionalmente de forma incorreta, 
incompleta ou imprecisa. 

 

 

20ª QUESTÃO. No que diz respeito ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 

aprovado pela Resolução nº 05/2021 do Conselho Universitário da Universidade Federal do 

Espírito Santo (Ufes), é INCORRETO afirmar: 

A) Uma das finalidades a serem alcançadas no planejamento da pós-graduação é a 
melhoria das plataformas digitais para acompanhamento de estudantes que obtiveram 
sua titulação (egressos). 

B) A Ufes não adota a educação a distância, salvo como medida excepcional, como 
ocorreu no período da pandemia. 

C) A Ufes possui um programa próprio de assistência estudantil que fornece, inclusive, 
quantia em dinheiro para o estudante por ele assistido. 

D) Os Centros de Ensino da Ufes são unidades acadêmico-administrativas e estão 
situados nas cidades de Vitória, Alegre e São Mateus. 

E) A titulação mínima para ingresso no quadro efetivo de professores da Ufes é o 
Doutorado, porém, o Conselho Superior da Ufes pode deliberar pela dispensa desse 
título e permitir o ingresso com um título de menor grau. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21ª QUESTÃO. De acordo com a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, sobre as 

formas de provimento dos cargos públicos, é INCORRETO afirmar: 

A) A nomeação para cargo isolado de provimento efetivo depende sempre de prévia 
habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos. 

B) A readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades 
compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental 
verificada em inspeção médica, devendo ser o servidor aposentado na inexistência de 
cargo vago. 

C) A promoção é considerada uma forma de provimento de cargo público. 

D) A reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado, e esse pode voltar à 
atividade laboral mesmo quando sua aposentadoria tiver sido voluntária. 

E) A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou 
no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por 
decisão administrativa ou judicial. 

 

 

22ª QUESTÃO. De acordo com a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, sobre as 

penalidades passíveis de serem aplicadas ao servidor público, é INCORRETO afirmar: 

A) A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante 
do art. 117, incisos I a VIII e XIX, da Lei nº 8.112/1990, e de inobservância de dever 
funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna que não justifique imposição 
de penalidade mais grave. 

B) A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com 
advertência. 

C) A exoneração será aplicada no caso de inassiduidade habitual, insubordinação grave 
em serviço ou aplicação irregular de dinheiro público. 

D) O servidor pode ser punido com suspensão de até 15 dias, caso se recuse a ser 
submetido a inspeção médica. 

E) As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados, após o 
decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, 
nesse período, praticado nova infração disciplinar. 

 

23ª QUESTÃO. Com base na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, sobre a licença 

para tratamento de saúde, é INCORRETO afirmar: 

A) A licença para tratamento de saúde que exceder ao prazo de 120 dias no período de 12 
meses, a contar do primeiro dia de afastamento do servidor, somente poderá ser 
concedida mediante avaliação por junta médica oficial. 

B) A licença para tratamento de saúde inferior a 15 dias, dentro de um ano, poderá ser 
dispensada de perícia oficial. 

C) O servidor será submetido a exames médicos periódicos, nos termos e condições 
definidos em regulamento. 

D) Uma das situações em que o atestado e o laudo emitidos pela junta médica se referirão 
ao nome ou à natureza da doença é a de doença profissional. 

E) A licença para tratamento de saúde deve ser avaliada em perícia médica, salvo se de 
ofício. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.112-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.112-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.112-1990?OpenDocument
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24ª QUESTÃO. Com base no Decreto n° 6.856, de 25 de maio de 2009, é INCORRETO 

afirmar: 

A) Os exames admissionais serão realizados por junta médica para todos os servidores 
regidos pela Lei nº 8.112/1990, com idade de 45 anos ou mais. 

B) A administração pública federal pode programar a submissão dos servidores a exames 
laboratoriais não previstos no Decreto n° 6.856/2009. 

C) Os servidores expostos a agentes químicos serão submetidos a exames específicos, de 
acordo com as dosagens de indicadores biológicos previstos em normas expedidas pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego ou pelo Ministério da Saúde. 

D) Os exames médicos periódicos, a cargo dos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal 
Civil da Administração Federal (SIPEC), poderão ser prestados diretamente pelo próprio 
órgão no qual o servidor está lotado ou por outros órgãos e entidades da administração 
direta, autárquica e fundacional, mediante convênio, instrumento de cooperação ou 
parceria. 

E) O servidor poderá se recusar a realizar os exames médicos periódicos. 

 

25ª QUESTÃO. Com base no Anexo 14 da Norma Regulamentadora nº 15 (NR 15), que 

trata das atividades e operações insalubres, é CORRETO afirmar: 

A) São atividades com grau máximo de insalubridade aquelas que envolvem contato 
permanente com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como 
com objetos de seu uso, mesmo que já esterilizados. 

B) São atividades com grau médio de insalubridade aquelas que envolvem contato    
habitual com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante. 

C) Trabalho e operações em contato habitual com pacientes em laboratórios de análises 
clínicas podem caracterizar insalubridade em grau médio. 

D) Trabalho e operações em contato permanente com vísceras de animais portadores de 
parvovirose caracterizam insalubridade em grau máximo. 

E) Trabalho e operações em contato permanente com animais em laboratórios podem 
caracterizar insalubridade em grau médio. 

 

 

26ª QUESTÃO. De acordo com o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público 

Federal (3ª edição), sobre a relação do Perito Oficial em Saúde com o servidor público, é 

INCORRETO afirmar: 

A) Na relação pericial do Perito Oficial em Saúde com o servidor público pode haver mútua 
desconfiança.  

B) O periciado tem interesse em obter um benefício, o que pode levá-lo a prestar, distorcer 
ou omitir informações que levem ao resultado pretendido; o Perito Oficial em Saúde 
pode, por sua vez, entender que houve simulação por parte do periciado. 

C) O Perito Oficial em Saúde deve autorizar a presença de acompanhante, durante a 
perícia, caso o servidor a ser periciado tenha 60 anos de idade ou mais. 

D) Na relação pericial, não existe a figura do paciente, pois o periciado não está sob os 
cuidados do perito. Embora, porém, não seja o médico assistente do periciado, o Perito 
Oficial em Saúde deve tratá-lo com cortesia, atenção e educação. 

E) O Perito Oficial em Saúde não deve se referir ao periciado pelo termo “paciente”. 
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27ª QUESTÃO. De acordo com o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público 

Federal (3ª edição), sobre a relação do Perito Oficial em Saúde com o profissional de saúde 

assistente, é INCORRETO afirmar: 

A) Cabe ao profissional assistente prestar as informações necessárias para subsidiar a 
avaliação pericial, devendo constar, obrigatoriamente, o diagnóstico da doença, sua 
evolução, a duração, as condutas e respostas terapêuticas, os exames comprobatórios 
e, se possível, o prognóstico. 

B) O profissional assistente deve prestar informações acerca do diagnóstico e das 
condutas terapêuticas. 

C) O profissional assistente não pode sugerir o tempo estimado de afastamento do 
servidor do trabalho, tendo em vista que essa é uma atribuição do Perito Oficial em 
Saúde. 

D) O profissional assistente, sempre que possível, deve prestar informações ao Perito 
Oficial em Saúde a respeito do prognóstico, ainda que essas informações não sejam 
obrigatórias. 

E) Não cabe ao profissional assistente emitir parecer sobre os possíveis benefícios ou 
direitos do servidor ou tecer considerações legais ou administrativas. 

 

 

28ª QUESTÃO. De acordo com o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público 

Federal (3ª edição), sobre a licença por motivo de doença em pessoa da família, é 

INCORRETO afirmar: 

A) Para efeito de concessão da licença por motivo de doença em pessoa da família, 
considera-se pessoa da família o cônjuge ou companheiro, a mãe e o pai, os filhos, a 
madrasta ou o padrasto, os enteados, os irmãos e o dependente que viva às expensas 
do servidor e conste de seu assentamento funcional. 

B) A licença por motivo de doença em pessoa da família somente será deferida se a 
assistência pessoal do servidor ao familiar for indispensável e não puder ser prestada, 
simultaneamente, com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário. 

C) A avaliação pericial será realizada no familiar ou dependente do servidor solicitante da 
licença por motivo de doença em pessoa da família.  

D) A análise do pedido de licença por motivo de doença em pessoa da família deve levar 
em conta a localidade em que se encontra o familiar ou dependente do servidor 
solicitante, a fim de se esclarecer a necessidade de afastamento desse servidor.  

E) A avaliação multiprofissional não é obrigatória para a análise do direito à licença por 
motivo de doença em pessoa da família. 

 

 

29ª QUESTÃO. De acordo com o livro Medicina Interna de Harrison (2016), sobre os 

aspectos neurológicos associados à radiculopatia lombossacra, é INCORRETO afirmar: 

A) A compressão da raiz nervosa L2 pode causar redução da força de flexão do quadril. 

B) A compressão da raiz nervosa L3 pode dificultar a flexão do joelho. 

C) A compressão da raiz nervosa S1 pode provocar dor na parte posterior da panturrilha, 
bem como alterações sensoriais na face lateral e planta do pé. 

D) A compressão da raiz nervosa S1 pode acarretar anormalidade no reflexo que envolve 
a contração dos músculos gastrocnêmio e sóleo. 

E) A doença discal, com ou sem déficits neurológicos associados, tem mais probabilidade 
de ocorrer nos níveis L4-L5 e L5-S1.  
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30ª QUESTÃO. De acordo com o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público 

Federal (3ª edição), sobre o acidente em serviço, é INCORRETO afirmar: 

A) É possível considerar acidente em serviço somente aquele em que haja dano físico ou 
mental ao servidor. 

B) Agressão sofrida, e não provocada pelo servidor, no exercício de seu cargo, pode 
configurar acidente em serviço. 

C) Acidente que ocorra no percurso da residência para o trabalho, e vice-versa, pode ser 
considerado acidente em serviço. 

D) Os acidentes de trajeto ocorrem no trajeto entre a residência e o trabalho, ou vice-versa, 
ainda que o servidor tenha se desviado de seu percurso habitual por interesse próprio, 
na ocasião do acidente. 

E) As doenças degenerativas podem ser equiparadas às doenças relacionadas ao trabalho 
se houver comprovação de que são resultantes de exposição ou contato direto 
determinado pela natureza do trabalho. 

 

31ª QUESTÃO. De acordo com o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público 

Federal (3ª edição), sobre a avaliação pericial para fins de pensão, é INCORRETO afirmar: 

A) Na perícia destinada à constatação de invalidez de filho, enteado ou irmão do servidor, 
para fins de recebimento de pensão, a perícia oficial deverá especificar a invalidez, a 
data do seu início, a necessidade e o prazo para a reavaliação. 

B) Para a concessão da pensão por motivo de deficiência intelectual ou mental de filho, 
enteado ou irmão do servidor, essa deficiência deve ter sido diagnosticada 
anteriormente ou concomitantemente à data de óbito do servidor.  

C) Para a concessão da pensão por motivo de deficiência intelectual ou mental de filho, 
enteado ou irmão do servidor, é preciso que o requerente seja dependente econômico 
do servidor. 

D) A comprovação de que o requerente à pensão dependia economicamente do servidor 
deverá ser feita junto à Perícia Oficial em Saúde. 

E) Os critérios a serem considerados para constatação de deficiência estão descritos no 
Decreto nº 3.298/1999, modificado pelo Decreto nº 5.296/2004. 

 

32ª QUESTÃO. De acordo com o Código de Ética Médica (2018), NÃO é permitido ao 

médico 

A) recusar-se, em determinadas situações, a realizar atos médicos permitidos por lei. 

B) afastar-se de suas atividades profissionais, desde que deixe outro médico encarregado 
do atendimento de seus pacientes internados ou em estado grave. 

C) receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível, sem a devida identificação 
de seu número de registro no Conselho Regional de Medicina da sua jurisdição. 

D) deixar de cumprir, em certas circunstâncias, as normas emanadas dos Conselhos 
Federal e Regionais de Medicina e de atender às suas requisições administrativas, 
intimações ou notificações no prazo determinado. 

E) optar por não exercer sua atividade profissional em setores de urgência. 
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33ª QUESTÃO. De acordo com o Código de Ética Médica (2018), é permitido ao médico 

A) atestar como forma de obter vantagem. 

B) autorizar o manuseio e o conhecimento dos prontuários por pessoas não obrigadas ao 
sigilo profissional, quando sob sua responsabilidade. 

C) deixar de emitir atestado médico de atos executados no exercício profissional, quando 
solicitado pelo paciente ou por seu representante legal. 

D) liberar cópias do prontuário sob sua guarda nas situações de atendimento a ordem 
judicial ou para sua própria defesa. 

E) deixar de, no papel de médico assistente ou médico substituto, elaborar e entregar o 
sumário de alta ao paciente ou, na sua impossibilidade, ao seu representante legal. 

 

34ª QUESTÃO. De acordo com o Código de Ética Médica (2018), é permitido ao médico 

A) revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, caso 
se trate de motivo justo ou dever legal. 

B) revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, desde que esse tenha 
capacidade de discernimento, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao 
paciente. 

C) revelar informações confidenciais obtidas quando do exame médico de trabalhadores, 
inclusive por exigência dos dirigentes de empresas ou de instituições, salvo se o 
silêncio puser em risco a saúde dos empregados ou da comunidade. 

D) expedir documento médico sem ter praticado ato profissional que o justifique, que seja 
tendencioso ou que não corresponda à verdade. 

E) assinar laudos periciais, auditoriais ou de verificação médico-legal caso não tenha 
realizado pessoalmente o exame. 

 

35ª QUESTÃO. De acordo com Kaplan & Sadock (2017), a teoria cognitiva para a 

depressão pode ser concebida como a chamada “tríade cognitiva”, composta por 

A) crenças distorcidas acerca de si mesmo, dos outros e do mundo. 

B) hipofrontalidade, desregulação na reatividade da amígdala e hiperatividade dos núcleos 
da base. 

C) desregulação autonômica, recepção e processamento de informações e disfunção 
executiva. 

D) emoções, pensamentos e comportamentos. 

E) neuroticismo, psicoticismo e anedonia. 
 

36ª QUESTÃO. Com base na Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32), é INCORRETO 
afirmar: 

A) A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, programa 
de imunização ativa contra tétano, difteria e hepatite B. 

B) Sempre que houver vacinas eficazes contra outros agentes biológicos a que os 
trabalhadores estão, ou poderão estar, expostos, o empregador deve fornecê-las 
gratuitamente. 

C) A vacinação dos trabalhadores deve obedecer às recomendações do Ministério da 
Saúde.  

D) O empregador deve assegurar que os trabalhadores sejam informados das vantagens e 
dos efeitos colaterais das vacinas. 

E) A vacinação contra tétano, difteria e hepatite B é obrigatória para trabalhadores que 
laboram em setores onde são atendidos ou internados os pacientes em isolamento por 
doenças infecto-contagiosas ou imunossuprimidos.  
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37ª QUESTÃO. De acordo com Kaplan & Sadock (2017), NÃO é princípio ou conceito 

relacionado ao tratamento do transtorno depressivo maior: 

A) O uso das menores doses de medicamento e pelo menor tempo necessário à redução 
dos sintomas, tendo em vista a priorização da prevenção de efeitos colaterais. 

B) O alcance da remissão dos sintomas, e não somente da redução deles. 

C) A elevação das doses dos medicamentos, mesmo que o paciente já esteja melhorando 
com doses mais baixas, desde que mantenha boa tolerância e não tenha chegado aos 
níveis máximos recomendados. 

D) O tratamento com antidepressivos por, pelo menos, 6 meses ou pelo tempo de duração 
de um episódio depressivo anterior, o que for maior. 

E) Todos os antidepressivos disponíveis no mercado podem levar de 3 a 4 semanas para 
exercer efeitos terapêuticos significativos. 

 

38ª QUESTÃO. De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

(DSM-5), com relação ao transtorno de ansiedade generalizada, é INCORRETO afirmar: 

A) A intensidade, duração ou frequência da ansiedade é desproporcional à probabilidade 
real ou ao impacto do evento antecipado. 

B) A ansiedade não patológica não interfere de forma significativa no funcionamento 
psicossocial, diferentemente do transtorno de ansiedade generalizada. 

C) As taxas de remissão completa dos sintomas do transtorno de ansiedade generalizada 
são muito baixas. 

D) O transtorno de ansiedade generalizada tende a ser muito mais associado a sintomas 
físicos do que a ansiedade não patológica. 

E) O critério diagnóstico essencial do transtorno de ansiedade generalizada é a 
expectativa apreensiva e duradoura dirigida a algum evento ou atividade circunscrita. 

 

39ª QUESTÃO. De acordo com o livro Medicina Interna de Harrison (2016), a respeito da 

avaliação das cefaleias, é INCORRETO afirmar: 

A) A cefaleia tensional pode se associar à ansiedade e à depressão. 

B) A cefaleia tensional costuma se agravar com o esforço físico. 

C) O tratamento farmacológico da cefaleia tensional pode ser feito com analgésicos 
simples, miorrelaxantes e anti-inflamatórios não esteroides. 

D) A enxaqueca tende a se manifestar por dor de caráter latejante e náuseas, com ou sem 
vômitos, fotofobia e hipersensibilidade à palpação do couro cabeludo. 

E) As principais classes farmacológicas para o tratamento da enxaqueca aguda são os 
anti-inflamatórios, os agonistas 5-HT1 e os antagonistas dopaminérgicos. 

 

40ª QUESTÃO. De acordo com o Anexo 11 da Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15), 

NÃO é um agente químico considerado “VALOR TETO” o 

A) ácido clorídrico. 

B) álcool etílico. 

C) cloreto de vinila. 

D) formaldeído (formol). 

E) diclorodifluormetano (freon 12). 


