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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2016
NÍVEL SUPERIOR - CLASSE E - MANHÃ

Administração Pública 21 a 35

Português 01 a 20

COMPOSIÇÃO  DO  CADERNO 

Informática Básica 36 a 50

Conhecimentos Específicos 51 a 100

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na folha de Respostas. Além 
disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Prova quanto a falhas de impressão e de numeração, e se 
o  cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e 
ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao  fiscal.

2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas e, para seu preenchimento, é permitido, 
somente, o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Leia atentamente cada item da 
prova objetiva e o julgue como VERDADEIRO ou FALSO, preenchendo na folha de resposta, conforme seu 
julgamento, o alvéolo referente a cada item da seguinte maneira:  

2.1. Conforme Edital, de acordo com os subitens: 10.3.2 Será atribuído o valor de 1 (um) ponto para cada 
marcação em acordo com o gabarito oficial; 10.3.3 Será atribuído 0 (zero) ponto para cada item em branco 
ou com dupla marcação; 10.3.4 Será descontado o valor de 0,75 (setenta e cinco centésimos) de ponto para 
cada marcação em desacordo com o gabarito oficial.

3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 
(sessenta) minutos do início da prova, o candidato poderá ausentar-se da sala acompanhado de um fiscal, 
todavia apenas poderá deixar definitivamente esse local  e entregar sua Folha de Respostas após decorridas, 
no mínimo, 2 (duas) horas do início da prova, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Prova. Os 3 (três) 
últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas, devidamente preenchida 
e assinada. O candidato  poderá  levar  consigo  o  Caderno de Prova somente se aguardar em sala até o 
término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.  

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP -                                                                                            
www.institutoaocp.org.br,  no dia posterior à aplicação da prova. 

 
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento 

eletrônico emita ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences. 
O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na 
Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

INSTRUÇÕES

MANHÃ
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P O R T U G U Ê S

Atlântida

 O primeiro a falar do continente perdido 
da Atlântida foi o filósofo ateniense Platão 
(417-347 a.C.) nos textos Timeu e Crítias. Ele 
teria ouvido a história de alguém que a ouvira 
do poeta Sólon (615-535 a.C.) que, por sua vez, 
a ouvira dos sacerdotes da cidade egípcia de 
Sais. Segundo o relato, nove mil anos antes 
da época de Sólon (mais ou menos 10.000 
a.C.), a Atlântida dominava toda a costa do 
Mediterrâneo. A ilha-continente ficava além 
dos Pilares de Hércules (que hoje conhecemos 
como o Estreito de Gibraltar), era governada 
por um colegiado de dez reis e tinha sido 
fundada por descendentes do titã Atlas 
(daí o nome). Os atlantes, muito abusados, 
resolveram escravizar todos os povos do 
mundo. Os deuses ficaram furiosos e fizeram 
a civilização desaparecer do mapa numa série 
de terremotos e inundações.

 Embora a história oficial não reconheça 
a existência de uma civilização avançada em 
10.000 (Jericó, a comunidade humana mais 
antiga do mundo, surgiu em 9.000 a.C. e nada 
mais era que uma vila de agricultores cercada 
por muros e barro), ideias associadas à Atlântida 
aparecem na literatura paracientífica, seitas 
exóticas, escolas esotéricas, organizações 
secretas e teorias conspiratórias. [...]

 A arqueologia, no entanto, nunca 
encontrou artefato ou ruína que comprove a 
existência da Atlântida. Teorias que associam 
as pirâmides maias às egípcias, como prova de 
uma herança cultural comum, caem por terra 
quando se confrontam datas de construção 
dos monumentos. As egípcias foram feitas 
em 2.700 a.C. O templo de Tenochtitlan foi 
terminado por volta de 1.487 d.C. É possível, 
entretanto, que uma vasta conspiração da 
ciência oficial esteja nos escondendo a 
verdade. Vai saber.

Fonte: ARAN, Edson. Conspirações. São Paulo: Geração Editorial, 
2004. p. 41-2. (adaptado).

Considerando o texto “Atlântida” como 
um todo e os aspectos linguísticos 
da Língua Portuguesa, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

1. O texto é predominantemente opinativo, 
na medida em que o autor expõe ideias 
peculiares. 

2. Dentre as funções da linguagem, a função 
conativa está praticamente ausente, o 
que pode ser verificado pela ausência de 
vocativos ou de verbos na segunda pessoa. 

3. O último parágrafo tem, em sua primeira 
linha, a expressão “no entanto”, cuja 
função é gerar uma oposição entre esse 
parágrafo e os anteriores. Do mesmo modo, 
a conjunção “entretanto”, utilizada nesse 
mesmo parágrafo, também tem a função 
de estabelecer uma oposição, mas, nesse 
caso, entre ideias internas ao parágrafo.

4. A palavra “Atlântida” é um substantivo 
próprio, feminino, singular e apresenta um 
encontro consonantal e nenhum dígrafo, 
assim como a palavra “herança”; contudo, 
nesta, o encontro consonantal se constitui 
de consoantes presentes em diferentes 
sílabas.

5. O texto indica uma oposição entre o discurso 
da ciência oficial e o de outras fontes como 
a literatura paracientífica, seitas exóticas 
etc. 

Considerando o primeiro parágrafo 
do texto “Atlântida” e os aspectos 
linguísticos da Língua Portuguesa, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

6. O futuro do pretérito composto “teria ouvido” 
foi utilizado para indicar o caráter factual 
das afirmações que o seguem. 

7. As formas “ouvira” (do trecho “[...] que a 
ouvira do poeta Sólon [...]”) e “tinha sido 
fundada” (do trecho “[...] de dez reis e tinha 
sido fundada por descendentes[...]”) são 
variantes de um mesmo tempo verbal. 

8. No trecho “[...] que, por sua vez, a ouvira 
dos sacerdotes da cidade egípcia de Sais.”, 
o termo “a” é um pronome pessoal do 
caso oblíquo, no feminino singular, objeto 
direto do verbo “ouvira” e que tem como 
antecedente “história”. 

9. Ao recriar o relato encontrado em Platão, 
há, inicialmente, uma parte descritiva, 
ilustrada principalmente pelos verbos 
“dominava”, “ficava”, “era governada” 
(todos com aspecto durativo) e uma parte 
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mais propriamente narrativa, ilustrada pelos 
verbos “resolveram escravizar” e “fizeram 
[...] desaparecer”. 

Considerando o segundo parágrafo 
do texto “Atlântida” e os aspectos 
linguísticos da Língua Portuguesa, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

10. A oração iniciada por “Embora” tem valor 
concessivo, ou seja, apresenta uma ideia 
que concorda com a ideia da oração principal 
(“ideias associadas [...] conspiratórias.”). 

11. Logo após a frase entre parênteses, 
no trecho “[...] por muros e barro), 
ideias associadas [...]”, há uma vírgula 
adequadamente utilizada para isolar uma 
oração subordinada adverbial. 

12. A crase em “[...] à Atlântida [...]” foi usada 
erroneamente. 

13. Jericó era uma das cidades de Atlântida, 
embora não fosse a principal delas, como é 
possível depreender de sua descrição: “[...] 
uma vila de agricultores cercada por muros 
e barro) [...]”, a qual evidencia seu caráter 
periférico.

14. O vocábulo “paracientífica” apresenta o 
mesmo processo de formação de palavras 
do vocábulo “endurecer”.

15. O adjetivo “exótico”, presente no trecho 
“seitas exóticas”, é sinônimo do adjetivo 
“excêntrico”. 

Considerando o terceiro parágrafo 
do texto “Atlântida” e os aspectos 
linguísticos da Língua Portuguesa, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

16. Do ponto de vista da construção, o terceiro 
parágrafo é pouco coeso, na medida em 
que se anuncia a existência de Atlântida 
como tema (primeiro período) e, logo no 
segundo período, passa-se a falar sobre 
maias e egípcios sem uma transição textual 
que deixe clara a relação de sentido. 

17. O “que” presente no trecho “Teorias que 
associam as pirâmides maias às egípcias 
[...]” é da mesma classe morfológica do “que” 
presente no trecho “É possível, entretanto, 
que uma vasta conspiração da ciência oficial 
esteja nos escondendo a verdade.”. 

18. No trecho “[...] caem por terra quando 
se confrontam datas de construção dos 
monumentos.”, o termo “se” indica a 
indeterminação do sujeito. 

19. No trecho “As egípcias foram feitas em 2.700 
a.C.”, há um zeugma, diferentemente do 
período seguinte, “O templo de Tenochtitlan 
foi terminado por volta de 1.487 d.C.”, o qual 
não o apresenta.

20. O texto termina com a frase “Vai saber.”, a 
qual é exemplo de um registro elevado da 
linguagem escrita.

A D M I N I S T R A Ç Ã O  P Ú B L I C A

A Universidade Federal da Bahia 
(UFBA) é uma autarquia com autonomia 
didático-científica, administrativa, 
patrimonial e financeira, nos termos da 
lei, de seu Estatuto e de seu Regimento 
interno. Tendo como base tais diplomas 
relativos a essa autarquia, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

21. Um dos objetivos da UFBA é fomentar 
a paz, a solidariedade e a aproximação 
entre nações, povos e culturas, mediante 
cooperação internacional e de intercâmbio 
científico, artístico e tecnológico, com 
especial foco nos países de língua oficial 
portuguesa e nos países latino-americanos.

22. Os representantes dos corpos discente 
e técnico-administrativo poderão votar 
em matéria referente a concurso para o 
Magistério Superior.

23. O Regime de Tempo Integral (TI), 
correspondendo a quarenta horas semanais 
de trabalho com dedicação exclusiva, será 
admitido em condições excepcionais, 
conforme estabelecido na legislação e 
nesse Regimento Geral.
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A Lei nº 12.527/2011 regula o acesso a 
informações previsto no inciso XXXIII do 
art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e 
no § 2o do art. 216, todos da Constituição 
Federal; altera a Lei nº 8.112/1990; revoga 
a Lei nº 11.111/2005 e dispositivos da Lei 
nº 8.159/1991; e dá outras providências. 
Em relação às disposições da lei 
12.527/2011,  julgue, como VERDADEIRO 
ou FALSO, os itens a seguir.

24. Caso a informação solicitada esteja 
disponível ao público em formato impresso, 
eletrônico ou em qualquer outro meio 
de acesso universal, serão informados 
ao requerente, verbalmente ou por meio 
eletrônico, o lugar e a forma pela qual se 
poderá consultar, obter ou reproduzir a 
referida informação, procedimento esse 
que desonerará o órgão ou entidade pública 
da obrigação de seu fornecimento direto, 
salvo se o requerente declarar não dispor 
de meios para realizar por si mesmo tais 
procedimentos.

25. O serviço de busca e fornecimento da 
informação é gratuito, salvo nas hipóteses 
de reprodução de documentos pelo órgão 
ou entidade pública consultada, situação em 
que poderá ser cobrado exclusivamente o 
valor necessário ao ressarcimento do custo 
dos serviços e dos materiais utilizados.

A Lei nº 9.784/1999 regula o processo 
administrativo no âmbito da 
Administração Pública Federal. Em 
relação às disposições dessa lei,  julgue, 
como VERDADEIRO ou FALSO, os itens 
a seguir.

26. Todos os atos do processo administrativo 
dependem de forma pré-determinada por 
lei.

27. Inexistindo disposição específica, os atos 
do órgão ou autoridade responsável pelo 
processo e dos administrados que dele 
participem devem ser praticados no prazo 
de dez dias, salvo motivo de força maior.

28. Concluída a instrução de processo 
administrativo, a Administração tem o 
prazo de até trinta dias para decidir, 
salvo prorrogação por igual período 
expressamente motivada.

29. Têm legitimidade para interpor recurso 
administrativo: os titulares de direitos e 
interesses que forem parte no processo; 
aqueles cujos direitos ou interesses forem 
indiretamente afetados pela decisão 
recorrida; as organizações e associações 

representativas, no tocante a direitos e 
interesses individuais homogêneos; os 
cidadãos ou associações, quanto a direitos 
ou interesses coletivos.

A Lei nº 8.429/1992 dispõe sobre as 
sanções aplicáveis aos agentes públicos 
nos casos de enriquecimento ilícito no 
exercício de mandato, cargo, emprego 
ou função na administração pública 
direta, indireta ou fundacional. Em 
relação às disposições dessa lei,  julgue, 
como VERDADEIRO ou FALSO, os itens 
a seguir.

30. Se um funcionário público permitir ou 
facilitar a aquisição, permuta ou locação 
de bem ou serviço por preço superior ao de 
mercado, independentemente das sanções 
penais, civis e administrativas previstas na 
legislação específica, o responsável pelo 
ato de improbidade está sujeito à pena de 
perda da função pública, suspensão dos 
direitos políticos de 4 (quatro) a 8 (oito) anos 
e multa civil de até 3 (três) vezes o valor do 
benefício financeiro ou tributário concedido.

31. Se um funcionário público retardar ou 
deixar de praticar, indevidamente, ato de 
ofício, independentemente das sanções 
penais, civis e administrativas previstas na 
legislação específica, o responsável pelo 
ato de improbidade está sujeito à perda 
da função pública, suspensão dos direitos 
políticos de 5 (cinco) a 9 (nove) anos e 
multa civil de até 3 (três) vezes o valor do 
benefício financeiro ou tributário concedido.

32. Se um funcionário público celebrar 
contrato ou outro instrumento que tenha 
por objeto a prestação de serviços 
públicos por meio da gestão associada 
sem observar as formalidades previstas 
na lei, independentemente das sanções 
penais, civis e administrativas previstas na 
legislação específica, o responsável pelo 
ato de improbidade está sujeito à perda dos 
bens ou valores acrescidos ilicitamente ao 
patrimônio, ressarcimento integral do dano, 
quando houver, perda da função pública, 
suspensão dos direitos políticos de 8 (oito) 
a 10 (dez) anos, pagamento de multa civil 
de até 3 (três) vezes o valor do acréscimo 
patrimonial e proibição de contratar com 
o Poder Público ou receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio 
de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos.
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33. Constitui ato de improbidade administrativa 
que atenta contra os princípios da 
administração pública qualquer ação 
ou omissão que viole os deveres de 
honestidade, imparcialidade, legalidade e 
lealdade às instituições e, notadamente, 
praticar ato visando fim proibido em lei ou 
regulamento ou diverso daquele previsto, 
na regra de competência, punível com 
ressarcimento integral do dano, se houver, 
perda da função pública, suspensão dos 
direitos políticos de 3 (três) a 5 (cinco) anos, 
pagamento de multa civil de até 100 (cem) 
vezes o valor da remuneração percebida 
pelo agente e proibição de contratar com 
o Poder Público ou receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio 
de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos.

A Lei nº 8.112/1990, dispõe sobre o 
regime jurídico dos servidores públicos 
civis da União, das autarquias e das 
fundações públicas federais. Em relação 
às disposições dessa lei,  julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

34. A ação disciplinar prescreverá em 3 (três) 
anos quanto às infrações puníveis com 
demissão, cassação de aposentadoria ou 
disponibilidade e destituição de cargo em 
comissão.

35. Não poderá retornar ao serviço público 
federal o servidor que for demitido ou 
destituído do cargo em comissão por 
corrupção.

I N F O R M Á T I C A  B Á S I C A

Em   relação   aos conceitos e 
procedimentos para uma navegação 
segura na Internet, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.
Obs.: O caractere “+”, quando utilizado, 
serve apenas para interpretação do item. 

36. Quando a sigla https está presente antes do 
endereço de um site web, indica ao usuário 
que a navegação está sendo realizada 
através do protocolo de transferência de 
hipertexto seguro.

37. A imagem a seguir indica que a guia do 
navegador Google Chrome versão 40, em 
um sistema Operacional Windows 10, foi 
acessada com o modo de navegação que 
garante privacidade. Essa funcionalidade 
pode ser acessada através da combinação 
de teclas Ctrl + Alt + N.

38. Um dos métodos comumente vistos na 
internet, para tentar conter spam, é a 
utilização de um teste a ser resolvido, 
denominado CAPTCHA.

Com base no Microsoft Word 2013, versão 
em português em sua configuração 
padrão, julgue, como VERDADEIRO ou 
FALSO, os itens a seguir.
Obs.: O caractere “+”, quando utilizado, 
serve apenas para interpretação do item. 

39. Para selecionar uma determinada palavra 
do texto, basta o usuário realizar um duplo 
clique com o botão esquerdo do mouse 
sobre a respectiva palavra, ou clicar com o 
botão direito do mouse, acessar o submenu 
“selecionar” e a opção “palavra”.

40. Selecionar uma palavra no texto e, em 
seguida, pressionar a tecla de atalho Ctrl + ] 
aumentará o tamanho da fonte em 1 ponto.

41. A tecla de atalho Ctrl + S permite sublinhar 
o texto selecionado, enquanto a tecla de 
atalho Ctrl + W permite fechar o documento.

42. Basta selecionar o texto e ir pressionando 
a tecla de atalho Shift + F3 para alternar 
entre letras minúsculas e maiúsculas e para 
colocar a primeira letra de cada palavra em 
maiúscula.
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Considerando o Microsoft Excel 2013, 
versão em português em sua configuração 
padrão, julgue, como VERDADEIRO ou 
FALSO, os itens a seguir.

43. Ao abrir uma nova planilha, clicar com o 
botão direito do mouse sobre o “cabeçalho” 
da coluna B e acionar a opção EXCLUIR, 
a coluna B é removida e a C passa 
automaticamente a ser identificada pela 
letra B.

44. Ao clicar em uma célula vazia, digitar a 
fórmula =2+2^2/2 e pressionar a tecla 
ENTER, será exibido como resultado o 
algarismo 4.

45. Ao clicar na célula A1 vazia, informar a 
fórmula =2*2 e pressionar a combinação de 
teclas Ctrl + ENTER, a fórmula é processada 
e o cursor permanece na célula ativa (A1).
Obs.: O caractere “+” foi utilizado apenas 
para interpretação desse item. 

46. Para editar uma fórmula, basta clicar na 
respectiva célula e pressionar a tecla F3.

A respeito do Sistema Operacional 
Windows 10, versão em português, em 
sua instalação padrão, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

47. Para abrir a janela representada na imagem 
a seguir, basta utilizar a seguinte tecla de 
atalho  

Obs.: O caractere “+” foi utilizado apenas 
para interpretação desse item. 

48. O Prompt de Comando que substituiu o 
antigo MS-Dos passou a ter, por padrão, um 
plano de fundo na cor branco.

Acerca das noções de ferramentas e 
aplicativos de navegação, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

49. O Safari é o navegador padrão do Sistema 
Operacional Mac. Dessa forma, não é 
possível sua instalação e utilização no 
sistema Operacional Windows 10. 

50. O Microsoft Edge, “navegador rápido e 
seguro que é projetado para o Windows 10”, 
permite, através da tecla F11, a utilização 
no modo Tela Cheia.

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

Em relação à reabilitação profissional 
e seus desdobramentos, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

51. Um trabalhador empregado de acordo 
com a   consolidação  das leis trabalhistas 
terá sua reabilitação custeada pelo agente 
causador de sua lesão, seja ele empresa ou 
o próprio empregado. 

52. Os funcionários reabilitados recebem 
certificado referente a esse processo, 
devendo reingressar na empresa em que 
trabalhavam por força legal. 

As recentes turbulências nos cenários 
político e econômico brasileiros revelam 
os desafios no equilíbrio entre receitas 
e divisas do Instituto Nacional de 
Seguridade Social e Previdência Social. 
Em relação ao assunto, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

53. O funcionário contratado de acordo com 
a consolidação das leis trabalhistas, que 
sofre um acidente domiciliar, mesmo 
estando em período de experiência, pode, 
se necessário, ficar de afastamento médico 
em um prazo superior a 15 dias. 

54. Um  trabalhador  aposentado  pela 
previdência social não sofrerá tributação 
sobre seus ganhos em caso de neoplasia 
maligna em tratamento. 

55. Uma empresa do setor privado não pode 
acionar o serviço de atendimento móvel 
de urgência (SAMU) ou o serviço de 
intervenção de atendimento ao trauma 
(SIATE/BOMBEIROS), dado que estes são 
meios públicos de atendimento. 
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O emprego lícito e digno não serve 
apenas como sustento físico, mas 
favorece o reconhecimento pessoal 
e desenvolve dignidade para seus 
adeptos. No que tange às pessoas 
com necessidades   especiais, o  
trabalho ainda fica incrementado pelo   
significativo potencial de inclusão social, 
sendo um minimizador de discrepâncias. 
Com base no tema descrito, julgue, 
como VERDADEIRO  ou FALSO, os itens 
a seguir.

56. A lei de cotas para pessoas com deficiência 
física teve seu nascimento juntamente com 
a Constituição Federal, em 1988. 

57. Uma empresa do ramo hoteleiro, com 150 
funcionários, precisa ter, em seu quadro de 
pessoal, 2% de funcionários com algum tipo 
de deficiência comprovada mediante laudo 
médico. 

58. Empresas brasileiras estão, em sua 
maioria, preparadas para a inclusão de 
pessoas com deficiência em seu corpo de 
funcionários, evitando multas e promovendo 
o desenvolvimento. 

Referente ao trabalho, imaginar o 
binômio saúde-doença apenas com a 
revolução industrial, é ignorar as bases 
históricas da medicina do trabalho, ainda 
que a especialidade médica em questão 
não fosse formalmente reconhecida e 
manejada com a devida importância. 
Avaliando o exposto, julgue, como 
VERDADEIRO  ou FALSO, os itens a 
seguir.

59. George Rosen e Henry Sigerist fazem 
importantes apontamentos sobre o trabalho 
como contribuinte no complexo saúde-
doença, que estão descritos em papiros 
egípcios.

60. Compilações de Hipócrates já faziam 
relevantes alusões sobre as doenças 
ocupacionais. 

61. O final do século XVII é marcado para 
sempre na medicina do trabalho como o 
momento em que Bernardino Ramazzini 
publica seu tratado sobre as doenças dos 
trabalhadores. 

A criteriosa avaliação entre as causas 
e consequências de alterações 
morfofuncionais  no trabalhador 
sustenta-se no amplo estudo da 
patologia geral. Referente ao assunto, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

62. A classificação proposta por Richard 
Schilling tem por objetivo caracterizar a 
natureza de causa e efeito entre doença e 
trabalho. 

63. Asbestose é um típico exemplo de agravo 
em decorrência do trabalho, classificado 
como grupo II de Schilling. 

64. Kasasek propôs o esquema "demanda 
x controle" para explicar o estresse 
relacionado ao trabalho. 

A justiça carece, muitas vezes, 
de auspícios médicos para sanar 
determinadas demandas. Tal processo 
se formaliza por meio das perícias 
médicas, que, quando bem realizadas, 
podem trazer luz aos olhos do julgador. 
Com base no exposto, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

65. O juiz, quando solicita perícia médica, 
estará inexoravelmente conectado ao laudo 
médico. Com isso não pode se opor à 
conclusão pericial. 

66. O médico perito judicial pode solicitar 
declínio da intimação, quando, por exemplo, 
ter como alvo de trabalho alguém de seu 
convívio pessoal e/ou profissional. 

67. Uma perícia que tem por objetivo avaliar 
erro médico, em procedimento de litotripsia 
em ureter esquerdo, só poderá ser 
comandada por médico especialista em 
cirurgia urológica. 

68. O   perito  médico  não  goza, junto ao 
periciado, de uma relação habitual médico-
paciente, não devendo àquele, por exemplo, 
realizar medidas terapêuticas durante o ato 
pericial. 

69. O perito médico judicial pode se valer 
de meios audiovisuais para registro do 
periciado. Caso este não autorize, o 
perito deve fazer tal ressalva em laudo 
e evidentemente não proceder com tais 
registros. 
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Disciplinas básicas da escola de 
medicina, como biologia celular e 
bioquímica, incrementam sua utilidade 
no estudo das infindas substâncias 
potencialmente presentes no ambiente 
laboral e suas repercussões na fisiologia 
do trabalhador. Com base no exposto, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

70. A toxicocinética é a área da toxicologia 
fundamentada na absorção, distribuição, 
biotransformação e eliminação. 

71. Grupamentos alquílicos e fenílicos têm 
grande hidrossolubilidade. 

72. Quanto maior for o coeficiente de partição 
óleo-água maior será o transporte da 
molécula em questão através de membranas 
biológicas. 

73. Certos íons, como fluoretos, estrôncio e 
chumbo, intercambiam-se nas interfaces 
entre ossos e fluido extracelular. 

Os últimos 50 anos foram decisivos para 
o avanço da ergonomia, sobretudo com 
estudos biomecânicos e morfológicos 
nas mais diferentes vertentes laborais. 
Em relação ao assunto, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

74. Dados antropométricos, psicológicos, 
sociais e culturais são valorosos na 
determinação ergonômica de certo ofício 
laboral. 

75. A tarefa prescrita pelo organizador do 
trabalho é plenamente convertida em 
tarefa executada pelo trabalhador, dado 
que o funcionário, mesmo com diferenças 
pessoais, passou por avaliação médica, 
estando apto ao trabalho. 

76. Algumas premissas ergonômicas de 
destaque apontam como homogêneo 
um grupo de trabalhadores de mesmo 
setor, além da capacidade adaptativa do 
funcionário em relação ao seu posto de 
trabalho. 

Determinadas demandas médicas no 
ambiente laboral não podem esperar por 
solução morosa, necessitando de rápida 
intervenção para aumento nas chances 
de salvamento do trabalhador  afetado. 
Em relação ao assunto, julgue, como 
VERDADEIRO  ou FALSO, os itens a 
seguir.

77. Cabe ao médico do trabalho responsável 
por determinada empresa, traçar um plano 

objetivo para atendimento de urgência e 
emergência dos funcionários, incluindo 
observância de medicações específicas, 
rotas de transporte e transferência de 
pacientes, quando necessário. 

78. É obrigatória, ao médico do trabalho de 
um abatedouro de aves com mais de 2000 
funcionários, a certificação do “ACLS” e 
“ATLS”. 

79. Caso a empresa conte com ambulância 
própria para transporte de trabalhadores 
doentes até a unidade de saúde mais 
próxima, isso acarretará em desoneração 
tributária sobre a folha de pagamento desse 
empreendimento. 

80. As condições climáticas, geográficas e 
os ramos de atividade agrícola no Brasil 
favorecem os acidentes laborais envolvendo 
animais peçonhentos. Em nosso país, 
mais de 50 % desses acidentes  envolvem 
botrópicos. 

81. Os venenos botrópicos, por meio de suas 
metaloproteinases, fosfolipases A2 e 
serinoproteinases, causam incrementada 
proteólise no local da inoculação. 

O sigilo profissional, a adequada 
relação médico-paciente, o foco na 
prevenção e a terapêutica oportuna 
são alguns dos pilares que também 
precisam ser construídos  na medicina 
do trabalho. Essa relação aprofunda a 
ética não somente com o atendimento ao 
trabalhador mas também na adequação 
das relações laborais horizontais e 
verticais. Sobre o assunto, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

82. O médico do trabalho de um hospital pode 
solicitar, no exame admissional, teste para 
hepatite B e C, mesmo que o aspirante 
à vaga não esteja de acordo com tal 
solicitação. 

83. O coordenador do RH de certa empresa 
pode, juntamente com o médico, avaliar o 
prontuário de admissão de um trabalhador, 
dado que o funcionário contratante também 
é regido pelo sigilo profissional. 

84. A aptidão no exame demissional revela 
que, do ponto de vista clínico, o trabalhador 
pode ser demitido, não cabendo ao médico 
do trabalho avaliar temas como atrasos no 
livro ponto. 
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O avanço tecnológico, o aumento da 
interatividade e do fluxo de informações, 
além da maior abrangência judicial, 
culminaram em explosão de ações 
trabalhistas por muitos acidentes de 
trabalho ou eventos referidos como 
tal. Sobre o assunto, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

85. O CAT (Comunicado de Acidente de 
Trabalho) deve ser emitido, imediatamente, 
em caso de acidente de trabalho causando 
óbito.

86. O funcionário vítima de acidente de trabalho 
não pode emitir o CAT (Comunicado de 
Acidente de Trabalho) sem o aval do médico 
do trabalho da empresa. 

87. Certa empresa, que oferece transporte 
rodoviário para seus funcionários, não 
precisa caracterizar como acidente de 
trabalho a queda de moto de um trabalhador 
que se acidentou a caminho da empresa, 
após este ter se recusado a utilizar o 
transporte oferecido pelo empregador. 

88. Um trabalhador que sofre traumatismo 
cranioencefálico grave na empresa e morre 
03 dias após o trauma, em decorrência 
deste, terá sua declaração de óbito 
preenchida pelo médico do trabalho da 
referida empresa.

O axioma que versa sobre a soberania 
da clínica médica   jamais deve ser 
esquecido, mas a medicina moderna 
conta com importantes recursos 
complementares tecnológicos. Estes 
são de grande valia também em medicina 
do trabalho como recurso admissional e 
como método de seguimento e controle 
das demissões. Com base no tema 
exposto, julgue, como VERDADEIRO  ou 
FALSO, os itens a seguir.

89. Os exames laboratoriais explicitados no 
PCMSO (Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional) seguem rígida 
legislação, não podendo sofrer alteração 
pelo médico do trabalho da empresa. 

90. Um paciente com histórico de dois episódios 
convulsivos está reprovado para o trabalho 
em altura, mesmo na vigência de um 
eletroencefalograma normal. 

91. Mulheres em idade reprodutiva e que 
trabalharão em atividades com potencial 
teratogênico fetal devem realizar teste 
de gravidez, mediante consentimento e 
adequada orientação médica. 

92. O custeio  dos exames   complementares 
para a admissão de um   paciente são 
sempre de inteira responsabilidade do 
contratante. 

A medicina do trabalho revela múltiplas 
facetas médico-legais, que tornam sua 
adequada execução complexa, desejosa 
de formação criteriosa e de atualização 
constante. Sobre o assunto, julgue, 
como VERDADEIRO  ou FALSO, os itens 
a seguir.

93. Uma empresa de medicina e segurança 
do trabalho, invariavelmente, necessita 
de um médico examinador e um médico 
especialista em medicina do trabalho. 

94. Empresas com grau de risco 1 e 2, junto 
ao ministério do trabalho, podem ter seu 
PCMSO (Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional) confeccionado por 
médico não especializado em medicina do 
trabalho. 

95. As avaliações clínicas de um funcionário, 
quando não feitas pelo médico do trabalho, 
mas sim pelo examinador, são alvo de 
corresponsabilidade, neste caso, para com 
os dois médicos. 

Os   múltiplos  campos    laborais 
registrados junto   ao ministério   do 
trabalho demandam conhecimentos 
profundos e de naturezas muito 
específicas. Com a finalidade de 
auxiliar esse pleno manejo de saúde 
ocupacional, foram escritas normas 
regulamentadoras. A partir do descrito, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

96. A norma regulamentadora 33 é responsável 
pelas diretrizes do trabalho em espaços 
confinados. 

97. A partir de 2 metros de distância, entre a 
base de apoio do funcionário (seu ponto 
mais baixo em relação ao solo) e o chão, 
caracteriza-se o trabalho em altura. 

98. Embargos e/ou interdições são regidos pelo 
texto da norma regulamentadora número 5. 

99. O programa de controle médico de saúde 
ocupacional (PCMSO) é descrito na norma 
regulamentadora número 17.

100. A comissão interna de prevenção de 
acidentes deve ser formada com base no 
texto da norma regulamentadora número 9. 
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