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PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

CONCURSO PÚBLICO 
Edital nº 06/2021 

Cargo: MÉDICO/ÁREA: MEDICINA DO TRABALHO 

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 – 5 QUESTÕES 

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 5. 
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Década dos Oceanos, instituída pela ONU, 
 começa hoje em todo o mundo 

 
Início ocorre no Dia Mundial dos Oceanos 

 
Publicado em 08/06/2020 – 05:35 Por Gilberto Costa – Repórter da Agência Brasil – Brasília 
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A Década dos Oceanos, instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), 
começa hoje (8) – Dia Mundial dos Oceanos – em todo o mundo. Diplomatas, 
ambientalistas e cientistas esperam que nos próximos dez anos a humanidade 
aumente o conhecimento sobre as águas que cobrem 70% do planeta e proteja melhor 
essa imensidão, que absorve um terço do gás carbônico produzido pela atividade 
humana, retém o aquecimento global e serve à subsistência direta de bilhões de 
pessoas. 
 
Esta segunda-feira também é o Dia Mundial dos Oceanos, instituído durante a 
conferência Rio-92 para promover a conservação de espécies e habitats, diminuir a 
poluição e a escassez de recursos por causa da sobrepesca. 
 
“Fonte de bens e serviços que sustentam a humanidade, os oceanos são 
importantíssimos para o funcionamento do planeta e para o bem-estar. A gente precisa 
conhecer mais e cuidar mais”, defende Alexander Turra, professor titular do Instituto 
Oceanográfico da Universidade de São Paulo (USP) e responsável pela cátedra 
Unesco para Sustentabilidade dos Oceanos. 
 
Turra, que também faz parte da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza, 
alerta que neste momento de pandemia de covid-19 “diminuiu o esforço de fiscalização 
nos oceanos”. Ele teme que o afrouxamento esteja sendo aproveitado para a 
sobrepesca e para a pirataria. 
 
Em oito anos da década passada (2011-2018) ocorreu uma média de 257 casos de 
pirataria marítima por ano em todo o planeta, segundo o International Maritime Bureau 
(IMB). 
 
Difícil vigilância 
 
Crimes marítimos e acidentes nos oceanos podem ser de difícil investigação. 
Alexander Turra lembra que até hoje os brasileiros não sabem como 3.600 quilômetros 
do litoral, da Reserva Extrativista do Cururupu (Maranhão) até São João da Barra 
(Rio de Janeiro), foram atingidos por manchas de petróleo. 
 
Por análise da composição molecular, sabe-se que o óleo foi extraído da Venezuela, 
mas não se sabe a causa da ocorrência da mancha, criminosa ou acidental, como 
vazamento de uma embarcação ou naufrágio em alto-mar. 
 
Turra lamenta que não seja possível saber o dano total do incidente e mesmo se os 
efeitos já cessaram. “Visualmente, o aspecto é de melhora, porém o efeito de longo 
prazo ainda está sendo avaliado. A gente não sabe qual é a sua magnitude.” De 
acordo com dados da Marinha, foram recolhidas mais de 5 mil toneladas de óleo em 11 
estados. 
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O pesquisador preocupa-se com a possibilidade de que “esse tipo de sinistro possa 
acontecer de novo”. Como forma de prevenção e controle, ele defende a pesquisa 
conjunta entre as universidades federais e a Marinha. Também espera que haja 
melhora na fiscalização do tráfego marítimo internacional, inclusive com o 
monitoramento da interrupção de comunicação dos navios (transponder), que impede a 
rastreabilidade por embarcação. 
 
Edição: Graça Adjuto 
 

(Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-06/decada-dos-oceanos-instituida-
pela-onu-comeca-hoje-em-todo-o-mundo. Acesso em: 20 abr. 2021). 

 
 

1ª QUESTÃO. Em relação ao texto, é CORRETO afirmar:  

A) Apresenta uma necessidade de se ater aos fatos e lança o foco sobre a realidade que 
envolve os problemas da pesca.  

B) Destaca a importância de se conhecer os oceanos e enfatiza alguns problemas 
relacionados à diminuição da fiscalização.  

C) Tenta convencer o leitor a se posicionar a favor dos oceanos e chama a atenção para a 
pesca esportiva e a pirataria.  

D) Mostra os dois lados de um problema muito sério e destaca as possibilidades de 
solucioná-lo a curto prazo.  

E) Enfatiza um tema sério sobre a preservação ambiental e convoca a população a discutir 
a esse respeito. 

 
 
2ª QUESTÃO. Analise as afirmativas a seguir, considerando os recursos referenciais, 
responsáveis pela manutenção temática. 

I. O termo “que” (linha 20) refere-se a “Turra” (linha 20). 
II. A expressão “O pesquisador” (linha 40) é uma referência a “Alexander Turra” (linha 17). 
III. O termo “mas” (linha 33) sinaliza a relação de oposição entre a informação que introduz 

e a anterior. 

IV. Os termos “também” (linha 20) e “inclusive” (linha 43) indicam relação de condição entre 
as informações em seu entorno. 

 
É CORRETO o que se afirma em: 
 

A) I, II e III, apenas. 

B) I, III e IV, apenas. 

C) III e IV, apenas. 

D) II e IV, apenas. 

E) IV, apenas.  
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3ª QUESTÃO. Considerando os excertos “[...] que cobrem 70% do planeta [...]” (linha 8) e 
“[...] que absorve um terço do gás carbônico produzido pela atividade humana [...]” (linha 9-
10), analise as afirmativas a seguir, sobre as duas ocorrências do termo “que”. 

I. A primeira ocorrência do termo “que” retoma a palavra “águas” (linha 8), estabelecendo 
uma relação de restrição. 

II. A primeira ocorrência do termo “que” trata-se de um conector e introduz uma condição 
em relação à informação antecedente. 

III. A segunda ocorrência do termo “que” retoma a palavra “imensidão” (linha 9), 
estabelecendo uma relação de explicação. 

IV. A segunda ocorrência do termo “que” caracteriza-se por indicar uma advertência que 
pode ser ignorada. 

V. O termo “que”, em ambas as ocorrências, é um elemento referencial que retoma os 
nomes que o antecedem. 

 
É CORRETO o que se afirma em 
 

A) II e V, apenas. 

B) IV e V, apenas. 

C) III, IV e V, apenas. 

D) I, II e III, apenas. 

E) I, III e V, apenas. 
 
 
4ª QUESTÃO. No excerto “[...] foram recolhidas mais de 5 mil toneladas de óleo em 11 
estados” (linhas 38-39), a expressão “foram recolhidas” pressupõe um agente  

A) em vias de provocar um acidente em razão da mancha de óleo. 

B) que desconhece a gravidade e os riscos da contaminação. 

C) com capacidade para retirar o óleo do litoral contaminado. 

D) com inexperiência para executar a tarefa de extração da mancha. 

E) que não lida bem com acidentes ambientais. 

 

 
5ª QUESTÃO. Considerando os excertos “A gente precisa conhecer mais e cuidar mais 
[...]” (linhas 16-17) e  “A gente não sabe qual é a sua magnitude” (linha 37), é CORRETO 
afirmar que a expressão “a gente” 

A) marca uma fala desprestigiada socialmente e não deve ser utilizada pelos falantes. 

B) fere as normas da gramática da língua portuguesa e prejudica a comunicação entre as 
pessoas. 

C) reflete o preconceito linguístico praticado por muitos falantes do português. 

D) substitui o “nós” em muitos contextos e pode estabelecer maior aproximação entre os 
interlocutores. 

E) introduz uma fala muito pessoal que não inclui o interlocutor e sua opinião. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO – 5 QUESTÕES 

6ª QUESTÃO. Em um grupo de 150 pessoas, 

 todas as pessoas são torcedoras de, pelo menos, um destes times: Flamengo, Grêmio e 
Palmeiras; 

 77 pessoas são torcedoras do Flamengo; 
 59 pessoas são torcedoras do Grêmio; 
 67 pessoas são torcedoras do Palmeiras; 
 23 pessoas torcem, simultaneamente, pelo Flamengo e pelo Grêmio; 
 18 pessoas torcem, simultaneamente, pelo Flamengo e pelo Palmeiras; 
 10 pessoas torcem, simultaneamente, pelos três times, Flamengo, Grêmio e Palmeiras. 
 

Nesse grupo, o número de pessoas que torcem simultaneamente pelo Grêmio e pelo 
Palmeiras, mas não torcem pelo Flamengo, é igual a 

A) 6 

B) 8 

C) 10 

D) 12 

E) 14 
 
 
7ª QUESTÃO. Um total de 87 pessoas foi dividido em 13 grupos diferentes. Cada pessoa 
ficou em um único grupo, e cada grupo ficou com, no máximo, 12 pessoas. A quantidade 
mínima possível de grupos com, pelo menos, cinco pessoas é igual a 

A) 4 

B) 5 

C) 6 

D) 7 

E) 8 
 
8ª QUESTÃO. A quantidade de números inteiros positivos de cinco algarismos com, pelo 
menos, dois algarismos idênticos é igual a 

A) 26.360 

B) 38.448 

C) 48.322 

D) 54.546 

E) 62.784 
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9ª QUESTÃO. Cem objetos foram colocados em   gavetas. O maior valor possível para  , 
de modo que se tenha certeza de que, pelo menos, uma gaveta recebeu mais de três 
objetos, é igual a 

A) 27 

B) 30 

C) 33 

D) 36 

E) 39 
 
 
10ª QUESTÃO. Uma loja vendeu um produto por certo preço unitário durante a primeira 
semana de abril de 2021. Durante a segunda semana de abril de 2021, a loja aumentou em    o preço unitário do produto em relação ao preço unitário da primeira semana de abril de 
2021. Durante a terceira semana de abril de 2021, a loja reduziu em 10% o preço unitário do 
produto em relação ao preço unitário da segunda semana de abril de 2021, de modo que o 
preço unitário do produto nessa terceira semana ficou igual a     do preço unitário da 
primeira semana de abril de 2021. O valor de   é igual a 

A)       

B)       

C)       

D)       

E)       
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INFORMÁTICA – 5 QUESTÕES 

11ª QUESTÃO. O Ubuntu Linux 20.04 LTS possui quatro áreas de trabalho, de modo que 
um usuário possa abrir diferentes janelas de aplicativos em diferentes áreas de trabalho 
para organizar seu espaço. Sobre esse assunto, analise as afirmativas a seguir. 

I. É possível enviar uma janela de um espaço de trabalho a outro ao clicar com o botão 
direito do mouse sobre a barra de títulos da janela e selecionar a opção “Mover para 
outro espaço de trabalho”. 

II. Ao clicar no ícone de um aplicativo no lançador, cuja janela esteja em outro espaço de 
trabalho, a tela trocará automaticamente para a área correspondente. 

III. Os espaços de trabalho estão organizados em uma grade 2 x 2 e podem ser 
visualizados simultaneamente por meio do atalho de teclado Super + S. 

IV. É possível alternar o espaço de trabalho que está sendo exibido na tela por meio do 
atalho de teclado Ctrl + Alt + seta, na direção desejada. 

É CORRETO o que se afirma em: 

A) I, II e III, apenas. 

B) I, II e IV, apenas. 

C) I, III e IV, apenas. 

D) II, III e IV, apenas. 

E) I, II, III e IV. 
 

12ª QUESTÃO. No LibreOffice Calc 4.2, uma planilha foi criada para registrar o nome da 
pessoa responsável por uma determinada tarefa a cada dia da semana e, utilizando 
fórmulas, consolidar uma contagem de quantas vezes cada pessoa assumiu 
responsabilidade pela tarefa, conforme figura a seguir. 

 
 

A fórmula que, se digitada na célula E2 e, posteriormente, propagada para as células E3:E5 
por meio de preenchimento automático, produz o resultado demonstrado na figura é 

A) =CONT.SE($B2:$B8; D2) 

B) =SOMA.SE(B$2:B$8; D2) 

C) =CONT.SE(B$2:B$8; D2) 

D) =SOMA.SE($B2:$B8; D2) 

E) =CONT.NÚM($B$2:$B$8) 
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13ª QUESTÃO. Internamente, os computadores trabalham com interpretação de números 
binários, sendo comum expressar características de alguns componentes utilizando 
unidades de medida baseadas em dígitos binários ou bits (binary digits), por exemplo: uma 
conexão de rede com velocidade de 100 kbps, ou kilobits por segundo. Também é comum o 
uso de outra unidade derivada do bit, chamada termo binário ou byte (binary term), por 
exemplo, um disco rígido com capacidade de armazenamento de 500 GB, ou gigabytes. 
Nesse contexto, 1 byte é equivalente a 

A) 2 bits. 

B) 8 bits. 

C) 10 bits. 

D) 1.000 bits. 

E) 1.024 bits. 
 

14ª QUESTÃO. No Microsoft Windows 10, um clique no botão Iniciar, na barra de tarefas, 
seguido de um clique na opção Configurações exibe o painel CONFIGURAÇÕES. Nesse 
painel, um clique no grupo Sistema abre o painel SISTEMA, que dá acesso, dentre suas 
opções, às configurações de Energia e suspensão. Por meio dessa última opção, é possível 
configurar o sistema operacional para  

I. desligar o vídeo automaticamente quando o computador ficar ocioso por um tempo 
determinado. 

II. suspender as atividades do computador quando esse ficar ocioso por um tempo 
determinado. 

III. desligar o computador quando esse ficar ocioso por um tempo determinado. 

É CORRETO o que se afirma em: 

A) I e II, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) I, apenas. 

D) II, apenas. 

E) III, apenas. 
 

15ª QUESTÃO. No LibreOffice Writer 4.2, por meio do menu Inserir, item Índices, subitem 
Índices e sumários, é possível criar um sumário que liste todas as “divisões” de um 
documento. Antes de utilizar esse menu, no entanto, é necessário 

A) aplicar estilos de formatação específicos aos tópicos que irão fazer parte da lista. 

B) salvar o documento no disco rígido. 

C) utilizar quebras de página para criar as “divisões” do documento. 
D) formatar o título de cada “divisão” do documento em negrito. 

E) formatar o título de cada “divisão” do documento em fonte de tamanho maior que a 
utilizada no restante do texto. 
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LEGISLAÇÃO – 05 QUESTÕES 

 

16ª QUESTÃO. Em relação ao Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do 
Poder Executivo Federal, Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, é INCORRETO afirmar: 

A) A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, 
devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. 

B) A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público 
caracterizam o esforço pela disciplina, razão pela qual causar mal a uma pessoa que 
paga seus tributos direta ou indiretamente significa causar-lhe dano moral.  

C) Causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o, por 
descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às 
instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua 
inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los. 

D) Deixar, o servidor público, qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor 
em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas, ou qualquer outra 
espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a 
ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos 
serviços públicos. 

E) Toda pessoa tem direito à verdade, motivo pelo qual o servidor público não pode deixar 
de fornecer informações sobre processos, ainda que sigilosos e de interesse superior 
da Administração Pública. 

 
 
17ª QUESTÃO. Em matéria de licitação, segundo a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, é 
INCORRETO afirmar: 

A) Apenas a empresa vencedora da licitação terá conhecimento dos termos do contrato e 
do respectivo processo licitatório. 

B) Toda prorrogação de prazo do contrato administrativo deverá ser justificada por escrito 
e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. 

C) O contrato com prazo de vigência indeterminado é proibido. 

D) As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não 
poderão ser alteradas sem prévia concordância da empresa contratada. 

E) O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de 
preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam 
compreendidos nos limites dessas duas modalidades de licitação. 

 

  



 

  
9 

18ª QUESTÃO. A Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, conhecida como Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais, 

I. aplica-se ao tratamento dos dados pessoais realizado para fins exclusivos de segurança 
pública, defesa nacional e segurança do Estado. 

II. determina que a disciplina da proteção de dados pessoais tem como um de seus 
fundamentos a autodeterminação informativa. 

III. considera como dado pessoal sensível aquele relativo a titular que não possa ser 
identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na 
ocasião do tratamento desse dado. 

É CORRETO o que se afirma em 

A) I, apenas. 

B) II, apenas. 

C) III, apenas. 

D) I e II, apenas. 

E) I e III, apenas. 
 

19ª QUESTÃO. De acordo com a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe 
sobre os procedimentos a serem observados pela União, pelos estados, pelo Distrito 
Federal e pelos municípios com o fim de garantir o acesso a informações, é INCORRETO 
afirmar: 

A) O acesso à informação será assegurado mediante a realização de audiências ou 
consultas públicas, o incentivo à participação popular ou outras formas de divulgação. 

B) A Lei de Acesso à Informação garante, entre outros, o direito de obter informação 
primária, íntegra, autêntica e atualizada, e a orientação sobre os procedimentos para a 
consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida 
a informação almejada. 

C) As disposições da Lei de Acesso à Informação aplicam-se, no que couber, às entidades 
privadas sem fins lucrativos que recebem, para realização de ações de interesse 
público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, 
entre outros casos previstos em lei específica. 

D) Os órgãos e entidades públicas deverão promover, independentemente de 
requerimento, a divulgação, em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, 
de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. 

E) A Lei de Acesso à Informação considera como autenticidade a qualidade da informação 
não modificada, inclusive quanto à origem, ao trânsito e ao destino. 
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20ª QUESTÃO. Analise as afirmativas a seguir, a respeito do Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI), aprovado pela Resolução nº 05/2021 do Conselho Universitário da 
Universidade Federal do Espírito Santo.  

I. O PDI abrange as áreas de ensino, pesquisa, extensão, assistência e gestão. 

II. O PDI estabelece que a missão da Ufes é garantir a formação humana, acadêmica e 

profissional com excelência, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, com a 

produção de avanços científicos, tecnológicos, educacionais, culturais, sociais e de 

inovação, e a promoção dos direitos e da inclusão social.  

III. O PDI estabelece que a visão da Ufes é ser reconhecida como instituição pública de 

excelência nacional e internacional em ensino, pesquisa e extensão, comprometida com 

a inclusão social, a interiorização, a inovação e o desenvolvimento sustentável da 

sociedade brasileira, em particular do Estado do Espírito Santo.  

IV. O PDI define como desafios institucionais: infraestrutura e acessibilidade, ações 

afirmativas, inovação e responsabilidade social, promoção da saúde, desenvolvimento e 

valorização das pessoas, internacionalização, sustentabilidade ambiental e econômico-

financeira e imagem institucional. 

V. A governança da Ufes é exercida em três níveis: estratégico, tático e operacional. 

Fazem parte do nível estratégico os departamentos acadêmicos e administrativos, as 

divisões, as seções e as coordenadorias. 

 

É CORRETO o que se afirma em 

 

A) I, II e III, apenas. 

B) I, II, III e IV, apenas.  

C) I, III, IV e V, apenas.  

D) II, III, IV e V, apenas. 

E) I, II, III, IV e V. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - 20 QUESTÕES 

 

21ª QUESTÃO. O perito oficial em saúde, atuando na perícia singular ou em junta, NÃO 
fica impedido de participar de ato pericial quando 

A) for parte interessada.  

B) tenha tido participação como mandatário da parte, ou sido designado como assistente 
técnico de órgão do Ministério Público, ou tenha prestado depoimento como 
testemunha. 

C) trabalhar na mesma instituição do periciado. 

D) for cônjuge ou parente da parte interessada (consanguíneo ou afim, em linha reta ou 
colateral, até o segundo grau).  

E) a parte for paciente, ex-paciente ou qualquer pessoa que tenha ou teve relações 
sociais, afetivas, comerciais ou administrativas, capazes de comprometer o caráter de 
imparcialidade do ato pericial.  

 

22ª QUESTÃO. Sobre o sigilo profissional e documentos oficiais, é CORRETO afirmar que 

A) apenas os servidores médicos que trabalham nas unidades de atenção à saúde do 
servidor devem, quando do manuseio dos documentos oficiais, guardar sigilo sobre os 
assuntos de que têm ciência em razão do cargo, emprego ou função.  

B) é permitido ao perito assinar laudos periciais mesmo não tendo realizado ou participado 
do exame, desde que outro perito tenha examinado e passado as informações do caso 
em questão. 

C) assinar laudos falsos constitui infração ética grave com previsão de penalidade 
administrativa, mas não constitui crime previsto no Código Penal.  

D) as informações produzidas pelo sistema informatizado SIAPE SAÚDE poderão ser 
objeto de estudo e divulgação pela Administração Pública Federal (APF), observadas as 
restrições referentes aos dados de caráter sigiloso e/ou pessoal.  

E) devem ser respeitadas, para a realização de pesquisas e a posterior publicação na 
forma de textos científicos, as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas 
Envolvendo Seres Humanos, conforme Resolução n° 466, de 2012, do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública. 

 

23ª QUESTÃO. Sobre a Relação do Perito Oficial em Saúde com o Servidor ou seu 
Dependente Legal é INCORRETO afirmar que 

A) a existência de mútua desconfiança na relação pericial pode ocorrer. 

B) o periciado tem o interesse de obter um benefício, o que pode levá-lo a prestar, 
distorcer ou omitir informações que levem ao resultado pretendido e o perito pode 
entender que existe simulação.  

C) o periciado não está sob os cuidados assistenciais do perito, uma vez que, na relação 
pericial, não existe a figura do paciente. 

D) o perito deve ir além do que verbaliza o periciado, na tentativa de desvendar o que não 
foi revelado e de avaliar as informações fornecidas. 

E) a presença de acompanhante, durante a perícia, fica a critério do periciado, desde que 
esse não interfira nem seja motivo de constrangimento, pressão ou ameaça ao perito. 
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24ª QUESTÃO. De acordo com o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público 
Federal, 3ª Edição, NÃO é considerada uma espécie de licença por motivo de saúde a 

A) readaptação funcional de servidor por redução de capacidade laboral.  

B) licença para tratamento da própria saúde. 

C) licença por motivo de doença em pessoa da família. 

D) licença à gestante. 

E) licença por acidente em serviço.  
 

25ª QUESTÃO. Sobre a licença para tratamento da própria saúde, de acordo com o 
Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, 3ª Edição, é CORRETO 
afirmar que 

A) o servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser submetido à perícia oficial 
determinada pela autoridade competente será punido, com suspensão de até 15 dias, 
cessando-se os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. 

B) o prazo de licença para tratamento de saúde do servidor será considerado como de 
efetivo exercício até o limite de 36 meses. 

C) os servidores com atestados médicos ou odontológicos que concedam até 15 dias 
corridos de licença podem ser dispensados de perícia médica. 

D) a licença de até 150 dias, ininterruptos ou não, no período de 12 meses, será avaliada 
por perícia singular. 

E) o comparecimento à consulta com profissional de saúde e/ou a realização de 
procedimentos ou exames, por uma fração do dia, geram licença para tratamento da 
própria saúde por metade do dia. 

 
26ª QUESTÃO.  Para efeito de concessão de licença por motivo de doença em pessoa da 
família, NÃO é considerada pessoa da família 

A) o filho. 

B) a madrasta ou o padrasto. 

C) o enteado. 

D) o dependente que viva às expensas do servidor e conste de seu assentamento 
funcional. 

E) o primo.  
 

27ª QUESTÃO. De acordo com o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público 
Federal, 3ª Edição, no caso de aborto (art. 207, §4º, da Lei nº 8.112, de 1990), comprovado 
por perito oficial, no primeiro momento, a servidora fará jus 

A) a 30 dias de repouso como licença para tratamento da própria saúde. 

B) a 120 dias de repouso como licença à gestante. 

C) ao tempo que o perito determinar, de acordo com o estado físico e emocional da 
servidora. 

D) a 30 dias de repouso como licença à gestante. 

E) a 120 dias de repouso como licença para tratamento da própria saúde. 



 
 

13 

28ª QUESTÃO. A avaliação de sanidade mental para fins de processo administrativo 
disciplinar, de acordo com o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público 
Federal, 3ª Edição, deverá ser realizada por 

A) perícia médica singular. 

B) junta composta por três médicos peritos, devendo haver, obrigatoriamente, a 
participação de, pelo menos, um médico psiquiatra. 

C) junta composta por três médicos peritos, sendo todos psiquiatras. 

D) junta composta por três médicos peritos de qualquer especialidade. 

E) junta composta por três médicos peritos e um psicólogo. 
 

29ª QUESTÃO. De acordo com o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público 
Federal, 3ª Edição, a isenção de imposto de renda sobre rendimentos de aposentadoria ou 
pensão de pessoa física NÃO ocorre na condição de 

A) aposentadoria motivada por acidente em serviço.  

B) doença de Huntington. 

C) esclerose múltipla. 

D) doença de Parkinson. 

E) nefropatia grave. 
 

30ª QUESTÃO. De acordo com o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público 
Federal, 3ª Edição, NÃO é considerada deficiência 

A) a hemiparesia. 
B) a perda auditiva bilateral, de 45 decibéis (dB), aferida por audiograma nas frequências 

de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz.  
C) acuidade visual de 0,4 no melhor olho, com a melhor correção óptica. 
D) o funcionamento intelectual significativamente inferior à média, manifestado aos 15 

anos de idade e com limitações associadas a quatro áreas de habilidades adaptativas. 
E) a ostomia.  
 

31ª QUESTÃO. Os distúrbios dolorosos da coluna vertebral representam a maior causa 
isolada de transtornos de saúde e de absenteísmo relacionados ao trabalho. De acordo com 
Mendes (2013), é CORRETO o que se afirma em: 

A) A compressão da raiz espinhal de L4 é causada por hérnia de disco entre L2 e L3. 

B) A compressão da raiz espinhal de L5 decorre de hérnia discal lombar entre L4 e L5 ou 
compressão no nível do forame de L5. 

C) A compressão da raiz espinhal de L5 decorre de hérnia discal lombar e produz 
deficiência sensitiva na parte posterior da perna. 

D) A compressão da raiz espinhal de S1 produz alteração no reflexo patelar. 

E) A compressão da raiz espinhal de L4 produz deficiência sensitiva na parte lateral da 
perna. 
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32ª QUESTÃO. A síndrome do esgotamento profissional (Burnout) decorre de uma 
situação de sobrecarga ou de frustração no trabalho. Acerca da síndrome do esgotamento 
profissional (Burnout), e de acordo com Mendes (2013), é INCORRETO o que se afirma em: 

A) As pessoas particularmente dinâmicas e propensas a assumir papéis de liderança estão 
menos predispostas ao desenvolvimento da síndrome do esgotamento profissional 
(Burnout), pois detêm maior autonomia sobre seus processos de trabalho. 

B) As pessoas com grande empenho em alcançar metas frequentemente impossíveis de 
serem atingidas são mais vulneráveis ao desenvolvimento da síndrome do esgotamento 
profissional (Burnout). 

C) As perturbações do sono são achados comuns em pacientes com síndrome do 
esgotamento profissional (Burnout). 

D) Os sintomas depressivos são comuns em pacientes com a síndrome do esgotamento 
profissional (Burnout), inclusive com aumento da irritabilidade e da agressividade. 

E) Os pacientes com síndrome do esgotamento profissional (Burnout) podem experimentar 
uma aversão a pessoas a quem, antes do adoecimento, dedicavam sua atenção, 
passando a rejeitá-las. 

 
 
33ª QUESTÃO. O Transtorno de Estresse Pós-Traumático pode decorrer de eventos 
ocorridos no ambiente de trabalho. Acerca do Transtorno de Estresse Pós-Traumático, e de 
acordo com Mendes (2013), é INCORRETO afirmar que 

A) o evento traumático não necessariamente é vivenciado pelo próprio paciente, podendo 
ser também testemunhado por ele. 

B) os pacientes, muitas vezes, lembram-se das cenas traumáticas de forma incontrolável. 

C) os pesadelos cujo conteúdo se relaciona ao evento traumático são comuns. 

D) um estado de hipervigilância, no qual a pessoa fica em alerta permanente, sempre em 
guarda contra um ataque ou calamidade súbita, é comum. 

E) os sintomas de flashbacks, em que percepções de luzes no campo visual aparecem de 
modo repentino, por vezes, acompanhadas de grande tensão emocional são comuns. 

 
34ª QUESTÃO. Os transtornos depressivos podem ser desencadeados por vivências 
relacionadas ao trabalho. Acerca do diagnóstico dos transtornos depressivos, e de acordo 
com Mendes (2013), é INCORRETO afirmar que 

A) a precarização do trabalho pode reduzir o poder de consumo, contribuindo para a 
dinâmica geradora das depressões contemporâneas. 

B) a ansiedade é um dos sintomas comumente associados à depressão, e a sensação de 
lentidão do desempenho laboral agrava a ansiedade. 

C) a hiperatividade, com aumento do ritmo de trabalho, não é um achado associado à 
depressão. 

D) muitos empregados se retraem e se isolam, na tentativa de evitar o 
descontrole emocional e uma eventual explosão de raiva no ambiente de trabalho. 

E) a depressão e as alterações do débito cardíaco estão associadas. 
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35ª QUESTÃO. Os trabalhos em turnos podem causar perturbações nos biorritmos 
naturais do ser humano, podendo configurar transtornos dos ciclos vigília-sono. Nos 
transtornos dos ciclos vigília-sono, e de acordo com Mendes (2013), é INCORRETO afirmar 
que 

A) o ciclo vigília-sono não mantém um padrão considerado normal para determinada 
sociedade e meio cultural. 

B) o sono se torna insatisfatório do ponto de vista qualitativo e quantitativo. 

C) a perturbação nos biorritmos naturais do ser humano gera esforço psicológico e 
fisiológico, o que pode afetar negativamente a saúde mental. 

D) os trabalhadores com melhor poder aquisitivo estão mais vulneráveis aos transtornos do 
ciclo vigília-sono, pois costumam assimilar maior estresse relacionado ao trabalho em 
turnos. 

E) as atividades culturais e de lazer podem ser prejudicadas, em razão do trabalho em 
turnos, muitas vezes, incompatíveis com os hábitos sociais das pessoas em geral. 

 
36ª QUESTÃO. Considerando-se a Norma Regulamentadora N° 15, Anexo XIV, aprovada 
pela Portaria SSST n.º 12, de 12 de novembro de 1979, NÃO corresponde a uma situação 
que enseja a concessão de insalubridade em grau máximo: 

A) Trabalho ou operações em contato permanente com pacientes em isolamento por 
doenças infecto-contagiosas. 

B) Trabalho ou operações em contato permanente com resíduos vegetais em 
decomposição. 

C) Trabalho ou operações em contato permanente com esgotos, especificamente galerias 
e tanques. 

D) Trabalho ou operações em contato permanente com lixo urbano, especificamente sua 
coleta e industrialização. 

E) Trabalho ou operações em contato permanente com carnes, glândulas, vísceras, 
sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadores de doenças 
infectocontagiosas, especificamente carbunculose, brucelose, tuberculose. 

 
37ª QUESTÃO. Considerando-se a Norma Regulamentadora N° 15, Anexo XIV, aprovada 
pela Portaria SSST n.º 12, de 12 de novembro de 1979, NÃO corresponde a uma situação 
que enseja a concessão de insalubridade em grau médio: 

A) Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material 
infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde 
humana. 

B) Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material 
infecto-contagiante em hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais  

C) Trabalhos e operações em contato permanente, em laboratórios, com animais 
destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos. 

D) Trabalhos e operações em contato permanente com material infecto-contagiante em 
laboratórios de análise clínica e histopatologia, aplicando-se somente ao pessoal 
técnico. 

E) Trabalhos e operações em contato permanente com idosos em instituições asilares ou 
indivíduos privados de liberdade em instituições carcerárias. 
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38ª QUESTÃO. Com relação à Norma Reguladora 32, aprovada pela Portaria MTb nº 485, 
de 11 de novembro de 2005, que discorre sobre as diretrizes básicas para a implementação 
de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, é 
CORRETO o que se afirma em: 

A) Os serviços de saúde compreendem qualquer edificação destinada a prestar 
assistência à saúde da população, à exceção de ações que envolvam ensino e 
pesquisa. 

B) Sempre que houver transferência permanente ou ocasional de um trabalhador para um 
outro posto de trabalho, essa deve ser comunicada, de imediato, ao médico 
coordenador ou ao responsável pelo Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO). 

C) Em toda ocorrência de acidente envolvendo riscos biológicos, mesmo que essa não 
tenha incorrido em afastamento do trabalho, deve ser emitida a Comunicação de 
Acidente de Trabalho (CAT). 

D) O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, exceto se o profissional 
optar por aplicar álcool a 70%, em suas mãos, antes da colocação das luvas. 

E) O uso de calçados abertos é permitido em serviços de saúde que promovam apenas 
atendimentos ambulatoriais. 

 
39ª QUESTÃO. Com relação à vacinação dos trabalhadores, prevista na Norma 
Reguladora 32, aprovada pela Portaria MTb nº 485, de 11 de novembro de 2005, que 
discorre sobre as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à 
segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, é INCORRETO o que se 
afirma em: 

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

B) Os imunizantes previstos no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO) são de aplicação opcional, exceto as vacinas contra tétano, difteria e hepatite 
B, que são obrigatórias. 

C) Sempre que houver vacinas eficazes contra agentes biológicos distintos dos 
causadores do tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO, aos quais os 
trabalhadores estão, ou poderão estar, expostos, o empregador deve fornecê-las 
gratuitamente. 

D) Cabe ao empregador o controle da eficácia da vacinação, sempre que for recomendado 
pelo Ministério da Saúde e seus órgãos. 

E) O empregador deve assegurar que os trabalhadores sejam informados das vantagens e 
dos efeitos colaterais da vacina, assim como dos riscos a que estarão expostos por falta 
ou recusa de vacinação, devendo o empregador, nesses casos, guardar documento 
comprobatório e mantê-lo disponível à inspeção do trabalho. 

 
 
40ª QUESTÃO. Considerando-se a Norma Regulamentadora N° 15, Anexo XI, aprovada 
pela Portaria SSST nº 12, de 12 de novembro de 1979, a substância que NÃO enseja a 
concessão de grau máximo de insalubridade, no caso de o limite de tolerância ser excedido 
é o 

A) fenol. 

B) formol. 

C) monóxido de carbono. 

D) álcool metílico. 

E) ácido acético. 


