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NÍVEL E
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Nome: ___________________________________ Nº de Inscrição: _________
BOLETIM DE QUESTÕES
LEIA COM MUITA ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES SEGUINTES.
1

Este BOLETIM DE QUESTÕES contém 45 QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de Legislação, e
25 de Conhecimentos Específicos. Cada questão objetiva apresenta cinco alternativas, identificadas com as letras (A), (B), (C),
(D) e (E), das quais apenas uma é correta.

2

Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA.

3

É necessário conferir se a prova está completa e sem falhas, bem como se o seu nome e seu número de inscrição
conferem com os dados contidos no CARTÃO-RESPOSTA. Caso exista algum problema, comunique-o imediatamente ao
fiscal de sala.

4

Após a conferência, assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA.

5

A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.

6

O CARTÃO-RESPOSTA não pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou danificado de qualquer modo. Não é
permitida a utilização de qualquer espécie de corretivo. O Cartão-Resposta somente será substituído caso contenha falha de
impressão e/ou se os dados contidos no cartão não corresponderem aos seus.

7

O CARTÃO-RESPOSTA será o único documento considerado para a correção das provas objetivas.

8

O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização da prova por, no mínimo, 2 (duas) horas após o
início da prova.

9

Quando terminar a prova, devolva ao fiscal de sala todo o material relacionado no item 2 acima e assine a LISTA DE
PRESENÇA. A assinatura do seu nome deve corresponder àquela que consta no seu documento de identificação.

10 O tempo disponível para a prova é de quatro horas, com início às 14:30 horas e término às 18:30 horas, observado o
horário de Belém-PA. O candidato na condição de PcD que solicitou tempo adicional tem direito 1 (uma) hora além do tempo
determinado para a prova.
11 Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no
BOLETIM DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
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MARQUE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA NAS QUESTÕES DE 1 A 45.
LÍNGUA PORTUGUESA

Chico Buarque e a era da grosseria online
Os xingamentos ao cantor mostram que há uma migração para o mundo físico de um
comportamento péssimo das redes sociais
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Você deve ter visto o vídeo do cantor Chico Buarque sendo xingado por um grupo de
jovens aparentemente alcoolizados. Um bate-boca típico de bar. O fato ocorreu na última
segunda-feira (21), na saída de um restaurante no Leblon, na cidade do Rio de Janeiro. O vídeo
publicado no Glamurama mostra o grupo de jovens em volta do cantor questionando o fato de ele
defender publicamente o Partido dos Trabalhadores. [...]
Não houve agressão física. Só sobrou grosseria – uma tendência comportamental que
marcou o ano de 2015 no Brasil. Em agosto, falamos em reportagem da ÉPOCA sobre o
fenômeno que chamamos de "A era da grosseria online". Em algum momento, passamos a achar
razoável tratar quem pensa diferente com xingamentos e pontapés virtuais. Em algum momento,
passamos a achar bacana pegar o comentário de alguém, colocar numa comunidade com ideias
contrárias e participar de sessões de linchamento virtual. Com o aval e o apoio de quem pensa
como nós – já que o Facebook nos induz a ler apenas o conteúdo com o qual concordamos – nos
tornamos visigodos da era digital em busca de um povo inimigo para exterminar.
O problema – e o caso de Chico é só mais um entre tantos, nos diferentes espectros
políticos – é que esse comportamento vem gradativamente migrando para o mundo físico.
Pessoas estão se sentindo à vontade para abordar quem pensa diferente na rua e disparar
agressões físicas e verbais. Não se trata de liberdade de expressão ou de politicamente correto.
Trata-se de um ambiente em que não há espaço para diálogo. Apenas monólogos de quem foi
munido por um arsenal de informações recebidas das redes sociais e de sites obscuros e não
suporta ser confrontado com uma opinião diferente.
[...]
Vivemos a era da grosseria e da intolerância e sobretudo a era da ignorância.
Compartilhamos textos apenas lendo o título e vendo foto. Compartilhamos textos claramente
mentirosos. Compartilhamos matérias de sites de humor, como o Sensacionalista, acreditando
serem reais. Depois colocamos a culpa no Brasil. “Ah, mas aqui ocorre tanto absurdo que eu achei
que fosse verdade”. Achou mesmo ou de repente cegou-se diante da facilidade em espraiar seu
ódio e sua insatisfação?
É curioso que estejamos nos tornando mais ignorantes numa era em que quase toda a
informação pode ser checada com dois cliques do mouse ou a dois toques na tela do
celular. Parece que esse segundo toque dá muito mais trabalho do que o primeiro.
[...]
Não podemos achar normal que esse comportamento extremo das redes sociais migre
para o mundo físico. São locais de naturezas distintas e, portanto, de reações com proporções e
consequências diferentes. [...]
As redes sociais são uma poderosa ferramenta para obter conhecimento, estreitar laços,
conhecer gente nova, namorar, se entreter. Mas também se mostraram um habitat perfeito para a
ignorância, a intolerância e a truculência. Não é difícil escolher quais dessas características
deveríamos trazer para o mundo real e quais deveriam permanecer nos guetos virtuais.
BRUNO FERRARI 23/12/2015
Disponível em: http://epoca.globo.com/vida/experienciasdigitais/noticia/2015/12/chico-buarque-e-era-da-grosseria-online.html.
Acessado em 9/02/2016.

1

Em Chico Buarque e a era da grosseria online, Bruno Ferrari critica as pessoas que

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

agridem celebridades em redes sociais.
se excedem no consumo de álcool.
costumam ser agressivas.
não respeitam a opinião alheia.
se comportam de maneira antiética.
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2

No segundo parágrafo do texto, o autor optou pelo emprego da primeira pessoa do plural porque

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

concorda com a reportagem de Época.
compartilha da opinião dos agressores.
considera a “grosseria online” muito comum.
se considera uma pessoa grosseira.
pensa como a maioria dos internautas.

3

Em “Com o aval e o apoio de quem pensa como nós – já que o Facebook nos induz a ler apenas o conteúdo
com o qual concordamos – nos tornamos visigodos da era digital em busca de um povo inimigo para
exterminar” (11 a 13), a palavra visigodos foi empregada como sinônimo de

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

bárbaros.
estrangeiros.
desbravadores.
invasores.
dominadores.

4

Do trecho “Trata-se de um ambiente em que não há espaço para diálogo. Apenas monólogos de quem foi
munido por um arsenal de informações recebidas das redes sociais e de sites obscuros e não suporta ser
confrontado com uma opinião diferente” (18 a 20), depreende-se que os autores dos “monólogos”

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ignoram o fato de que existem sites e redes sociais que veiculam mentiras na internet.
não costumam se certificar da legitimidade das fontes das informações que veiculam.
tendem a divulgar informações falsas, mesmo que tenham consciência do que fazem.
não admitem a possibilidade de estarem divulgando informações e fatos falsos.
não se sentem responsáveis pela veracidade das informações que divulgam.

5

Em “Vivemos a era da grosseria e da intolerância e sobretudo a era da ignorância” (22), o autor poderia ter
empregado a vírgula antes e depois da palavra sobretudo com o objetivo de

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

marcar duas pausas que ocorrem na expressão oral.
separar duas orações que estão contidas no enunciado.
atribuir ênfase ao advérbio que modifica o enunciado.
evitar ambiguidade na compreensão do enunciado.
deixar claro ao leitor o sentido do enunciado.

6

Em “Ah, mas aqui ocorre tanto absurdo que eu achei que fosse verdade” (25 a 26), o emprego das aspas se
deve

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

à ironia que caracteriza o enunciado.
ao emprego do discurso direto.
ao sentido especial dado ao enunciado.
à introdução de uma citação.
à ênfase que se quis dar à ideia expressa.

7

No segundo enunciado do trecho “É curioso que estejamos nos tornando mais ignorantes numa era em que
quase toda a informação pode ser checada com dois cliques do mouse ou a dois toques na tela do
celular. Parece que esse segundo toque dá muito mais trabalho do que o primeiro.” (28 a 30), o autor sugere
que

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

os usuários de aparelhos de telefonia celular são preguiçosos.
os computadores são mais lentos do que os telefones.
a interação via telefone celular é mais rápida.
é mais difícil navegar usando telefones celulares.
a maioria da população não sabe utilizar o celular.
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8

Para ligar os períodos “Não podemos achar normal que esse comportamento extremo das redes sociais
migre para o mundo físico.” (32 a 33) e “São locais de naturezas distintas e, portanto, de reações com
proporções e consequências diferentes.” (33 a 34), mantendo a relação entre as ideias que expressam, o
autor poderia empregar a conjunção

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

pois.
mas.
e.
senão.
contudo.

9

No trecho “Não é difícil escolher quais dessas características deveríamos trazer para o mundo real e quais
deveriam permanecer nos guetos virtuais.” (37 a 38), a expressão gueto virtual se refere a

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

uma minoria de internautas que divulgam informações de forma irresponsável.
sites que congregam pessoas que compartilham opiniões sobre determinados temas.
espaços virtuais em que se refugiam pessoas que se consideram vítimas de mentiras.
grupos que pregam a intolerância e disseminam ideias preconceituosas na internet.
redes sociais que se propõem a promover a discussão a respeito de assuntos polêmicos.

10 O autor não empregou linguagem coloquial em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“Um bate-boca típico de bar” (02).
“Só sobrou grosseria – uma tendência comportamental que marcou o ano de 2015 no Brasil” (06 a 07).
“Trata-se de um ambiente em que não há espaço para diálogo” (18).
“Compartilhamos textos apenas lendo o título e vendo foto” (23).
“Parece que esse segundo toque dá muito mais trabalho do que o primeiro” (30).

LEGISLAÇÃO
11 De acordo com a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e suas alterações, que dispõem sobre o regime
jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, a vacância
do cargo publico decorrerá de
(A) ascensão e transferência.
(B) exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo acumulável e
falecimento.
(C) transferência, ascensão e redistribuição.
(D) remoção, redistribuição, ascensão e transferência.
(E) somente aposentadoria, falecimento e demissão.

12 Contemplam a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e suas alterações, que os servidores investidos em
cargo ou função de direção ou chefia e os ocupantes de cargo de natureza especial terão substitutos
indicados no regimento interno ou, no caso de omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do
órgão ou entidade. O substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo ou função de direção ou chefia
ou de cargo de natureza especial, nos casos dos afastamentos ou impedimentos legais do titular
(A) superiores a 30 (trinta) dias consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva substituição que excederem
o referido período.
(B) superiores a 5 (cinco) e, no máximo, de 10 (dez) dias consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva
substituição que excederem o referido período.
(C) superiores a 10 (dez) e, no máximo, de 15 (quinze) dias consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva
substituição que excederem o referido período.
(D) superiores a 15 (quinze) e, no máximo, de 20 (vinte) dias consecutivos, paga na proporção dos dias de
efetiva substituição que excederem o referido período.
(E) superiores a 20 (vinte) e, no máximo, de 25 (vinte e cinco) dias consecutivos, paga na proporção dos dias de
efetiva substituição que excederem o referido período.
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13 Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral
de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão central do
SIPEC, conforme preceitua a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e suas alterações, observados os
preceitos indicados no item:
(A) somente a manutenção da essência das atribuições do cargo; vinculação entre os graus de responsabilidade
e complexidade das atividades; mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação
profissional; compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou
entidades.
(B) somente o interesse da administração; equivalência de vencimentos; manutenção da essência das
atribuições do cargo; vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades.
(C) somente a equivalência de vencimentos; manutenção da essência das atribuições do cargo; vinculação entre
os graus de responsabilidade e complexidade das atividades; mesmo nível de escolaridade, especialidade ou
habilitação profissional.
(D) interesse da administração; equivalência de vencimentos; manutenção da essência das atribuições do
cargo; vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades; mesmo nível de
escolaridade, especialidade ou habilitação profissional; compatibilidade entre as atribuições do cargo e as
finalidades institucionais do órgão ou entidade.
(E) somente o interesse da administração; equivalência de vencimentos; manutenção da essência das
atribuições do cargo; compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou
entidade.

14 Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem
mudança de sede, conforme está previsto na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Entende-se por
modalidades de remoção
(A) somente de ofício, no interesse da Administração; a pedido, a critério da Administração; a pedido, para outra
localidade, independentemente do interesse da Administração, para os seguintes casos: para acompanhar
cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado no interesse da Administração; por motivo
de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu
assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial; em virtude de processo
seletivo promovido, na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de
acordo com normas preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados.
(B) somente de ofício, no interesse da Administração e a pedido, para outra localidade, independentemente do
interesse da Administração, para os seguintes casos: para acompanhar cônjuge ou companheiro, também
servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, que foi deslocado no interesse da Administração e por motivo de saúde do servidor, cônjuge,
companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional,
condicionada à comprovação por junta médica oficial.
(C) somente a pedido, a critério da Administração; a pedido, para outra localidade, independentemente do
interesse da Administração, para os seguintes casos: por motivo de saúde do servidor, cônjuge,
companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional,
condicionada à comprovação por junta médica oficial; em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese
em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com normas preestabelecidas
pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados.
(D) somente a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração, para os
seguintes casos: para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado no
interesse da Administração; por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva
às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica
oficial; em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número de interessados for
superior ao número de vagas, de acordo com normas preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que
aqueles estejam lotados.
(E) somente de ofício, no interesse da Administração e a pedido, para outra localidade, independentemente do
interesse da Administração, para os seguintes casos: para acompanhar cônjuge ou companheiro, também
servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, que foi deslocado no interesse da Administração e em virtude de processo seletivo promovido, na
hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com normas
preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados.
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15 Conceder-se-á ao servidor licença, conforme determinam a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e suas
alterações, nas seguintes situações:
(A) por motivo de doença em pessoa da família; por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro; para o
serviço militar; para atividade política e para capacitação, exclusivamente.
(B) por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro; para o serviço militar; para atividade política; para
capacitação; para tratar de interesses particulares, unicamente.
(C) por motivo de doença em pessoa da família; por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro; para o
serviço militar; para atividade política; para capacitação; para tratar de interesses particulares; para
desempenho de mandato classista.
(D) para o serviço militar; para atividade política; para capacitação; para tratar de interesses particulares; para
desempenho de mandato classista, somente.
(E) prêmio por assiduidade; por motivo de doença em pessoa da família; por motivo de afastamento do cônjuge
ou companheiro; para atividade política; para capacitação; para tratar de interesses particulares; para
desempenho de mandato classista, unicamente.

16 O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada
no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre
investido. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de três servidores estáveis
designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante
de cargo efetivo superior ou de mesmo nível ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado,
conforme preceitua a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e suas alterações. São penalidades
disciplinares:
(A) advertência; suspensão; demissão; destituição de cargo em comissão; destituição de função comissionada,
exclusivamente.
(B) advertência; demissão; cassação de aposentadoria ou disponibilidade; destituição de cargo em
comissão; destituição de função comissionada, exclusivamente.
(C) suspensão; demissão; cassação de aposentadoria ou disponibilidade; destituição de cargo em
comissão; destituição de função comissionada, exclusivamente.
(D) advertência; suspensão; demissão; cassação de aposentadoria ou disponibilidade, exclusivamente.
(E) advertência; suspensão; demissão; cassação de aposentadoria ou disponibilidade; destituição de cargo em
comissão; destituição de função comissionada.

17 Em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, indireta autárquica e fundacional,
ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada
uma Comissão de Ética, conforme contempla o Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, que cria o Código
de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, combinado com a Lei nº 8.112, de
11 de dezembro de 1990, e suas alterações. À Comissão de Ética incumbe
(A) fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores os registros sobre
sua conduta ética, em conformidade com a pena aplicada, e não permitir a concessão de diárias e passagens
para tratar de quaisquer assuntos do órgão em que serve.
(B) fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores os registros sobre
sua conduta ética, para o efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos
próprios da carreira do servidor público.
(C) fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores os registros sobre
sua conduta ética, em conformidade com a pena aplicada, impossibilitando assumir cargos ou funções de
confiança.
(D) fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores os registros sobre
sua conduta ética, em conformidade com a pena aplicada, proibido de receber promoção e posse em outro
cargo inacumulável, quando for o caso.
(E) fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores os registros sobre
sua conduta ética, em conformidade com a pena aplicada, e não permitir a concessão da aposentadoria.
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18 Estabelece o Decreto nº 5.825, de 29 de junho de 2006, as diretrizes para elaboração do Plano de
Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação,
instituído pela Lei no 11.091, de 12 de janeiro de 2005. O dimensionamento das necessidades institucionais
de pessoal, objetivando estabelecer a matriz de alocação de cargos e definir os critérios de distribuição de
vagas, dar-se-á mediante
(A) I - a análise do quadro de pessoal, inclusive no que se refere à composição etária e à saúde ocupacional; II a análise da estrutura organizacional da IFE e suas competências e III - a análise dos processos e condições
de trabalho, somente.
(B) I - a análise do quadro de pessoal, inclusive no que se refere à composição etária e à saúde ocupacional; II a análise da estrutura organizacional da IFE e suas competências e III - as condições tecnológicas da IFE,
somente.
(C) I - a análise do quadro de pessoal, inclusive no que se refere à composição etária e à saúde ocupacional; II a análise dos processos e condições de trabalho e III - as condições tecnológicas da IFE, somente.
(D) I - a análise do quadro de pessoal, inclusive no que se refere à composição etária e à saúde ocupacional; II a análise da estrutura organizacional da IFE e suas competências; III - a análise dos processos e condições
de trabalho e IV - as condições tecnológicas da IFE.
(E) I - a análise da estrutura organizacional da IFE e suas competências; II - a análise dos processos e
condições de trabalho e III - as condições tecnológicas da IFE, somente.

19 Institui o Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de
Pessoal da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei
no 8.112, de 11 de dezembro de 1990. São instrumentos da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal
(A) I - plano semestral de capacitação; II - relatório de execução do plano semestral de capacitação e III –
sistema de gestão financeira.
(B) I - plano bimestral de capacitação; II - relatório de execução do plano bimestral de capacitação e III - sistema
de gestão de informação.
(C) I - plano anual de capacitação; II - relatório de execução do plano anual de capacitação e III - sistema de
gestão por competência.
(D) I - plano trimestral de capacitação e II - relatório de execução do plano trimestral de capacitação.
(E) I - plano quadrimestral de capacitação e II - relatório de execução do plano quadrimestral de capacitação.

20 Estabelece o Decreto nº 5.378, de 23 de fevereiro de 2005, o Programa Nacional de Gestão Pública e
Desburocratização – GESPÚBLICA – e o Comitê Gestor do Programa Nacional de Gestão Pública e
Desburocratização, e dá outras providências. O Comitê Gestor do Programa Nacional de Gestão Pública e
Desburocratização, no âmbito do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, tem o objetivo de
formular o planejamento das ações do GESPÚBLICA, bem como coordenar e avaliar a execução dessas
ações. O Comitê Gestor terá a seguinte composição:
(A) I - um representante do Ministério da Educação, que o coordenará; II - um representante da Presidência do
Senado Federal e III - representantes de órgãos e entidades da administração pública, assim como de
entidades privadas sem notório engajamento em ações ligadas à qualidade da gestão e à desburocratização,
conforme estabelecido pelo Ministro da Educação.
(B) I - um representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que o coordenará; II - um representante
da Câmara e III - representantes de órgãos e entidades da administração pública, assim como de entidades
privadas com notório engajamento em ações ligadas à qualidade da gestão e à desburocratização, conforme
estabelecido pelo Ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação.
(C) I - um representante do Ministério da Cultura, que o coordenará; II – um representante da Casa Civil do
Governo do Estado e III - representantes de órgãos e entidades da administração pública, assim como de
entidades privadas com notório engajamento em ações ligadas à qualidade da gestão e à desburocratização,
conforme estabelecido pelo Ministro da Cultura.
(D) I - um representante da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, que o coordenará;
II - um representante do Ministério da Educação e III - representantes de órgãos e entidades da
administração pública, assim como de entidades privadas sem notório engajamento em ações ligadas à
qualidade da gestão e à desburocratização, conforme estabelecido pela Secretaria de Assuntos Estratégicos
da Presidência da República.
(E) I - um representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que o coordenará; II - um
representante da Casa Civil da Presidência da República e III - representantes de órgãos e entidades da
administração pública, assim como de entidades privadas com notório engajamento em ações ligadas à
qualidade da gestão e à desburocratização, conforme estabelecido pelo Ministro de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21 Trabalhador, 57 anos, exercendo atividades no setor de manutenção de uma empresa de médio porte, sem o
treinamento específico para manusear serra elétrica circular, apresentou lesão profunda ao nível da
articulação entre falange média e proximal do segundo quirodáctilo direito e na articulação
metacarpofalangeana do primeiro quirodáctilo homônimo. A perda do poder de pinça às custas da lesão do
músculo adutor do polegar, pode ser identificada pelo teste de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Phalen clássico.
Phalen reverso.
Fremont.
Flick.
La Ban.

22 A avaliação sistemática e aprofundada da exposição ocupacional de um trabalhador sob investigação de
pneumopatia com vistas a firmar o prognóstico e a indicação de afastamento definitivo do trabalho, associada
ao estudo radiológico póstero-anterior do tórax, que revelou opacidades lineares longas, horizontais,
subpleurais e basais distintas das estruturas vasculares pulmonares normais, identificadas como linhas de
Kerley B, sugerem o nexo causal de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

pneumoconiose por rocha fosfática.
doença pulmonar crônica por berílio.
baritose.
pneumopatia por cobalto.
asbestose.

23 A incidência de casos de tuberculose (TB) com resistência bacilar a um ou mais medicamentos
antituberculose tem sido relatada desde a introdução dos primeiros quimioterápicos para TB, na década de
40. Para todos os casos suspeitos deve-se solicitar, além da baciloscopia de escarro em duas amostras,
cultura para micobactérias, identificação da espécie e teste de sensibilidade (TS) aos medicamentos
antituberculose. Diante de comprovação da resistência, o esquema terapêutico padronizado no Brasil deve
ser realizado sob regime supervisionado e monitorado por Unidades de Referência para TB, sendo composto
por
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

amicacina, terizidona, ofloxacina, etambutol e isoniazida.
amicacina, terizidona, ofloxacina, etambutol e pirazinamida.
amicacina, terizidona, ofloxacina, etambutol e rifampcina.
amicacina, terizidona, etambutol, rifampcina e isoniazida.
amicacina, rifampcina, isoniazida, etambutol e pirazinamida.

24 O trabalho que respeita a dignidade humana é vital para homens e mulheres, sejam desempregados, subempregados ou sobrecarregados de trabalho. O trabalho decente implica, também, proporcionar às pessoas
proteção contra imprevistos e a vulnerabilidade quando estas não podem trabalhar, assim como proteção no
trabalho. O maior risco nesse contexto é aquele que apresenta grandes exigências, baixo controle e baixo
apoio social da empresa. A lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte, ou perda, ou redução
permanente ou temporária da capacidade de trabalho define o Acidente de Trabalho. Das inúmeras teorias
que tentam explicar a causalidade do Acidente de Trabalho, a teoria aceita em nosso meio é a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

teoria do dominó.
teoria do puro acaso.
teoria da propensão tendenciosa.
teoria da propensão inicial desigual.
teoria do alerta.
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25 A neuropatia identificada em trabalhador lotado no laboratório de análises clínicas caracterizada por perda de
memória anterógrada, incapacidade para reter informação, indiferença à cronologia dos acontecimentos ao
relembrar eventos remotos, lentidão no reconhecimento de estímulos auditivos, confabulação frequente,
associada ao uso crônico do álcool, inclusive em horário de expediente institucional, insuscetível de
recuperação ou de reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência, determinou a aposentadoria
por invalidez. Diante do historial severo de alcoolismo e das manifestações acima, o quadro clínico descrito é
compatível com
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

encefalopatia de Wernicke.
doença de Alzheimer.
demência vascular.
síndrome de Korsakoff.
demência mista.

26 A intoxicação exógena por inseticida carbamato é uma ocorrência frequente, seja por ingestão acidental, de
maneira irregular, como raticida no local de trabalho ou inseticida em hortifrutigranjeiros e em tentativa de
suicídio. É comercializado ilegalmente com o nome vulgar de “chumbinho”, dentre outros. A absorção e a
distribuição no organismo humano estão na dependência de sua solubilidade nos tecidos, sendo consensual
que a via comum de intoxicações ocupacionais é a/o
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

oral.
respiratória.
leite materno.
trato gastro-intestinal.
dérmica.

27 A poliquimioterapia na hanseníase é geralmente bem tolerada e a ocorrência de efeitos colaterais que
justifiquem a mudança de esquema terapêutico é infrequente. Pacientes com suspeita de efeitos adversos
devem ser referenciados para avaliação e conduta em unidades de referência em hanseníase, sendo
reencaminhados, com as indicações de esquema substitutivo, para acompanhamento mensal na unidade de
atenção primária. A ocorrência do quadro clínico de metahemoglobinemia, representado por cefaleia,
cianose, dispneia, astenia e taquicardia, sugere a impressão diagnóstica de efeito adverso relacionado a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

minociclina.
ofloxacina.
dapsona.
rifampcina.
clofazimina.

28 Em temperatura ambiente, o benzeno é um líquido volátil, estável e incolor. Tem um odor característico e um
ponto de ebulição relativamente baixo (80,1º C). É altamente inflamável e pouco solúvel em água, porém
miscível com a maior parte dos solventes orgânicos. É produzido industrialmente a partir da destilação do
petróleo bruto, sendo usado como aditivo nos combustíveis para veículos, substituindo, em parte, o chumbo.
A Organização Mundial da Saúde considera que a mais importante fonte de exposição para a população em
geral é a respiração do ar poluído por fontes humanas de benzeno e, em exposição crônica, pode resultar em
efeitos imunotóxicos, provavelmente, relacionados a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

depressão da medula óssea.
tumores epiteliais.
depressão do sistema nervoso central.
perda de consciência.
sensibilização do miocárdio às catecolaminas.
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29 Mapa de riscos, segundo a Norma Regulamentadora nº 5, é uma representação gráfica a partir do
levantamento de um conjunto de fatores presentes nos locais de trabalho. Tem como base a planta baixa de
cada seção ou o esboço do local de trabalho, identificando os tipos de riscos, classificando-os por grau de
perigo. Os tipos são agrupados em cinco grupos, classificados e representados pelos diâmetros dos círculos
com as cores vermelha, verde, marrom, amarela e azul. A cor amarela representa um risco acidental
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

químico.
ergonômico.
físico.
biológico.
mecânico.

30 Trabalhador, auxiliar de serviços gerais, 45 anos, com atividades na biblioteca central de uma instituição
federal, apresenta-se ao serviço médico com queixa de dor crônica atrás do ombro, de caráter lancinante,
com irradiação para o braço ao levantar lateralmente o membro superior esquerdo. A dor se inicia na metade
da amplitude do movimento, mas desaparece próximo ao final da amplitude de movimento para a posição
vertical (180º). Considerando a impressão diagnóstica inicial de tendinite do supra-espinhoso, está indicado o
emprego do teste ortopédico de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Adson.
Speed.
Valsalva.
Jobe.
Thompson.

31 A profissão de motorista na condução profissional implica exposição prolongada a riscos de natureza diversa
e um trabalho músculo-esquelético importante sob o ponto de vista estático e dinâmico, além da carga mental
elevada. Reveste-se de importância capital conhecer e identificar os riscos, de sorte a gerir e alertar as
organizações para eventuais necessidades corretivas. Em termos gerais, o ruído presente na condução de
veículos é um fenômeno acústico desagradável e, normalmente, prejudicial à audição e à concentração. O
Decreto-Lei nº 182/2006, de 06 de setembro, fixa os seguintes valores de referência para o nível de
exposição pessoal diária ao ruído (8h) e para respectivo nível máximo de pressão sonora de pico, que, em
circunstância alguma, devem ser ultrapassadas:
(A) Limite de exposição – 87dB
Limite de pressão sonora de pico – 140 dB
(B) Limite de exposição – 80 dB
Limite de pressão sonora de pico – 160 dB
(C) Limite de exposição – 87 dB
Limite de pressão sonora de pico – 160 dB
(D) Limite de exposição – 80 dB
Limite de pressão sonora de pico – 135 dB
(E) Limite de exposição – 85 dB
Limite de pressão sonora de pico – 140 dB

32 A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, de evolução lenta, que se manifesta principalmente por meio
de sinais e sintomas dermato-neurológicos, representados por lesões na pele e nos nervos periféricos,
mormente olhos, mãos e pés, capazes de provocar incapacidades físicas que podem evoluir para
deformidades. O déficit motor, representado pela impossibilidade de o paciente realizar a dorsoflexão do pé,
está relacionado ao comprometimento do componente nervoso indicado no item
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

tibial posterior.
fibular superficial.
tibial anterior.
fibular profundo.
cutâneo sural lateral.
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33 A ocorrência de acidentes do trabalho gera prejuízos de alta transcendência e magnitude humana, social e
econômica ao país, motivando a nova Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, no foco de suas
atuações na prevenção, promovendo ações combinadas de três ministérios – Trabalho, Previdência e Saúde.
A prevenção é o maior fator de segurança para manutenção da saúde e da qualidade de vida do trabalhador,
sendo consensual que o entendimento da causalidade e a identificação da ocorrência dos acidentes são
fundamentais para poder preveni-los. As estatísticas disponíveis apontam que os acidentes laborais, no
Brasil, têm como principal registro
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

episódios de depressão.
episódios de estresse.
quedas.
lesões ocasionadas por esforço repetitivo.
golpes representados por ferramentas.

34 O mercúrio metálico encontra-se, basicamente, só no ambiente ocupacional onde os trabalhadores se
expõem à intoxicação crônica e, eventualmente, aguda quando, por exemplo, cumprem jornadas de trabalho
prolongadas em ambientes fechados e moderadamente contaminados. A intoxicação aguda por via inalatória
se dá, geralmente, em altas concentrações e, antes que ocorra a absorção, pode causar quadro clínico de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

bronquiolite.
fibrose pulmonar.
infecção das vias respiratórias de curta duração.
atrofia do nervo ótico.
pneumonite aguda.

35 Não obstante as drogas que compõem o arsenal terapêutico antituberculose combaterem eficazmente o
bacilo de Koch, elas podem ocasionar efeitos colaterais indesejáveis, seja pelo próprio princípio ativo ou
pelos seus metabólitos, ensejando a inclusão de um ou mais insumos menos potentes e mais tóxicos. O
estudo da frequência de efeitos adversos com o uso do Esquema I e a necessidade de mudança do
tratamento indicam que a artralgia está relacionada à/ao
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Rifampcina.
Pirazinamida.
Isoniazida.
Etambutol.
Prednisona.

36 A elevação da temperatura corporal que ultrapassa a variação diária normal faz parte de um quadro
sindrômico, motivo que determina a busca do serviço médico face aos sintomas associados a um número
expressivo de doenças que cursam com o aumento da temperatura. A anamnese e o exame físico detalhado
nortearão a conduta para se chegar a um diagnóstico. A detecção da dissociação representada pela elevação
da temperatura corporal e o pulso arterial lento recebe a denominação de sinal de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Lennander.
Cruz.
Cullen.
Faget.
Nikolsky.

37 Os sinais vitais são parâmetros que o profissional da área médica deve observar, interpretar e avaliar para a
busca de melhores condições do estado clínico do paciente, estando relacionados com a própria existência
da vida. Sob o ponto de vista da bioestatística, os sinais vitais são variáveis quantitativas que apresentam
diferentes valores e, por conseguinte, classificadas em discretas e contínuas. Assinale o par de variáveis
discretas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

temperatura e pulso.
frequência cardíaca e frequência respiratória.
pulso e pressão arterial.
pressão arterial e frequência cardíaca.
temperatura e frequência respiratória.
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38 Em atividades de mineração, de construção e na produção de peças decorativas, o emprego de material com
potencial fibrinogênico cresce com o processo de industrialização. As partículas, uma vez inaladas,
depositam-se principalmente nos bronquíolos e alvéolos, induzindo um processo inflamatório, caracterizado
inicialmente como alveolite, se clearence mucociliar ascendente e linfático não for capaz de remover as
partículas. As manifestações clínicas associadas às imagens representadas por calcificações no interstício
pulmonar e na pleura visceral, conhecidas como “casca de ovo”, são manifestações patológicas típicas de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

sarcoidose.
doença crônica por berílio.
asbestose.
linfangite carcinomatose.
silicose.

39 No Brasil, existem gêneros de aranha responsáveis por envenenamentos humanos importantes,
considerando que vivem próximas ou no interior do domicílio ou no ambiente de trabalho. 0s venenos são
substâncias de baixo peso molecular com atividade farmacológica responsável pela ocorrência de dor
imediata, que representa o sintoma mais frequente, no local ou com irradiação até a raiz do membro atingido,
sudorese na região da picada, edema, eritema e, nas formas mais graves, lesão necrótica focal, hemólise
intravascular e possível evolução para a insuficiência renal aguda, principal causa de óbito. Diante da
exuberância sintomatológica do quadro clínico -epidemiológico descrito, o acidente de araneismo aponta para
o gênero
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Phoneutria.
Lycosa.
Loxoceles.
Mygalomorphe.
Latrodectus.

40 Nos encaminhamentos clínicos da Medicina do Trabalho com vistas a investigar o nexo causal entre dores,
de evolução crônica de membros superiores localizadas no túnel do carpo e trabalho, o profissional médico
da área se depara com divergências quando comparados a localização da dor e os resultados dos testes
clínicos, situação peculiar que remete para a necessidade de padronização de um protocolo para o
diagnóstico clínico, fundamentado na sensibilidade e especificidade dos exames complementares. A
solicitação de eletroneuromiografia para o quadro acima descrito está indicada, respectivamente, por
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

baixa sensibilidade e alta especificidade.
alta sensibilidade e alta especificidade.
alta sensibilidade e baixa especificidade.
alta especificidade e alta sensibilidade.
baixa especificidade e baixa sensibilidade.

41 Um dos objetivos da vigilância epidemiológica e dos programas de controle das doenças de notificação
compulsória é estabelecer suas taxas endêmicas. Essa monitorização contínua identifica os aumentos das
taxas basais das doenças sob vigilância que podem representar surtos ou epidemias. As análises frequentes
de dados e informações agrupadas contemplam a detecção das variações agudas e avaliam, continuamente,
as tendências de ocorrência dos eventos. A apropriada metodologia estatística gráfica consiste na confecção
e análise estatística dos diagramas de controle fundamentada na teoria da probabilidade, comparando a
incidência observada de um agravo com limites máximo e mínimo da incidência esperada. As medidas
estatísticas de ocorrência de doenças para a construção do diagrama são
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

média aritmética e moda.
média aritmética e desvio padrão.
mediana e coeficiente de variação.
desvio-padrão e mediana.
variância e desvio-padrão.
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42 Durante o período de vigência do contrato de trabalho, para o empregado entre 18 (dezoito) e 45 (quarenta e
cinco) anos de idade, não exposto a riscos ou a situações que impliquem o desencadeamento ou
agravamento de doença ocupacional ou, ainda, aquele não portador de doença crônica, são obrigatórios os
denominados exames periódicos, que consistem em avaliação clínica geral e também em exames
complementares, sem custos para o empregado, em conformidade com as atividades que estão sendo
exercidas. O intervalo de tempo em que são obrigatórios determinados exames periódicos é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a cada três anos.
anual.
a cada dois anos.
a cada cinco anos.
a cada dez anos.

43 Trabalhadora de 35 anos, prestando serviços na cozinha de um restaurante universitário, busca atendimento
médico com queixa de dor, há mais ou menos vinte dias, direcionada à face lateral do cotovelo direito quando
em posição de extensão brusca, com supinação do antebraço. A conduta após o diagnóstico de epicondilite
lateral, baseado na história clínica, em exame físico, radiografia simples e ultra-sonografia, é de afastamento
da atividade laborativa causadora e tratamento conservador. No examepericial realizado, na ocasião, para
melhor acurácia do diagnóstico, o médico empregou a manobra propedêutica de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Neer.
Gerber.
Ortolani.
Galeazzi.
Cozen.

44 O impacto das doenças crônicas na população mostra crescimento com estimativas alarmantes para a
próxima década. Uma abordagem preventiva do diabetes mellitus se faz necessária, considerando que,
aproximadamente, metade dos indivíduos com diabetes tipo 2 não sabe que tem a doença. Frente à
assertiva, o rastreamento nacional seletivo da nosología está centrado em indivíduos com maior
probabilidade de terem diabetes ou estarem em risco de desenvolvê-lo, sendo solicitado glicemia de jejum
com ponto de corte entre 100 e 125mg/dl.
Tabela 1- Resultados do teste de glicemia de jejum (100 a 125mg/dl), na população adulta,
em comunidade quilombola no município X, Estado do Pará, janeiro 2016.
Resultado do Teste

Diabéticos

Não-Diabéticos

Total

Positivos
Negativos

45
100

120
380

165
480

Total

145

500

645

Fonte: Protocolo de Pesquisa

Para uma comunidade quilombola, adulta, composta de 645 pessoas, foi estabelecido o ponto de corte acima
de 125mg/dl como critério de positividade, com os resultados a seguir e a partir dos quais a sensibilidade
aferida na tabela é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

100 / 145
45 / 100
45 / 165
45 / 145
145 / 645

0,68
0,45
0,27
0,31
0,22

68,97
45
27,27
31,03
22,48
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45 Ao final do expediente vespertino, o serviço médico ocupacional de uma instituição recebe trabalhador
vinculado à empresa terceirizada encarregada da limpeza de área externa próxima a um curso dágua e
recoberta, em alguns pontos, por vegetação abundante, queixando-se de dor lancinante em maléolo lateral
esquerdo. No decorrer do exame físico realizado, o médico identificou secreção lacrimal avermelhada e, no
local referenciado, dois ferimentos puntiformes próximos, rubor e edema endurado. Ao preencher o
encaminhamento de referência do paciente ao Pronto Socorro Municipal, o profissional registrou acidente
ofídico possível pelo gênero
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

botrópico.
elapídeo.
micrúrico.
laquético.
crotálico.
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