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Este Caderno de Questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal.
Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da
etiqueta da banca e da Folha de Respostas de questões objetivas.
Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação
estão corretas. Verifique, também, se contém 60 (sessenta) questões objetivas com 5
(cinco) alternativas cada. Caso contrário, comunique imediatamente ao Fiscal.
O tempo disponível para esta prova é de 4 horas. Faça-a com tranquilidade, mas controle
seu tempo. Esse tempo inclui a marcação da Folha de Respostas de questões objetivas.
Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas 2 (duas)
horas do início da aplicação.
Na Folha de Respostas de questões objetivas, confira seu nome, número do seu
documento de identificação, tipo de prova e cargo escolhido.
Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas de questões objetivas.
Preencha a Folha de Respostas de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de
tinta preta. Na Folha de Respostas de questões objetivas, preencha completamente o
círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme o modelo:

Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas de questões
objetivas: dupla marcação, marcação rasurada, emendada ou com “X”, não preenchida
totalmente ou que não tenha sido transcrita.
A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o
conteúdo da Folha de Respostas de questões objetivas.
Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos
os candidatos.
Não será permitida qualquer espécie de consulta.
Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal de Sala este Caderno de Questões, juntamente
com a Folha de Respostas de questões objetivas, e assine a Lista de Presença.
Na sala que apresentar apenas 1 (um) Fiscal, os 3 (três) últimos candidatos somente
poderão ausentar-se da sala juntos, após a assinatura da Ata de Encerramento de provas.
Assine este Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação
(RG, CNH, outros).
Boa Prova!

Nº do documento de identificação (RG, CNH, outros):

Maceió, 25 de agosto de 2019.

Assinatura do(a) candidato(a):
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PORTUGUÊS
QUESTÃO 01_____________________________________
Assinale a alternativa em que a regência do verbo está na
forma transitiva direta.
A) Os narcisistas cuidam excessivamente de sua imagem
B) Pertencemos a uma civilização individualista
C) O indivíduo moderno às vezes vende uma imagem
pessoal nem sempre condizente com sua situação real
D) A propaganda massiva induz ao consumo exagerado
E) A exibição excessiva em redes sociais de modo geral
desemboca em polêmicas e atritos
QUESTÃO 02_____________________________________
Assinale a alternativa em que a pontuação está de acordo
com as normas gramaticais.
A) Veta Governador! Esse, foi o tema da campanha de uma
ONG ambientalista para a autoridade vetar a liberação da
pesca naquela baía. Enquanto a Justiça examina a questão
B) De lá 30 minutos de caminhada em trilhas, levam o
turista ao topo do morro de onde se avista a vila antiga
C) A orla marítima de Maceió, em dias de sol se transforma
numa passarela de turistas. Encantados com a cor do mar
verde esmeralda
D) Pronto! Cumprida a promessa. Cada atleta, medalhista,
terá direito, ainda que com restrições a um dia de folga para
visitar os pontos turísticos da cidade
E) “Cavernas instigantes, planícies douradas, o cerrado
bruto em meio ao cânion profundo: o Piauí é uma terra de
encontros contraditórios e complementares. Tem, por
exemplo, o único delta em mar aberto das Américas, mesmo
sendo o Estado com o menor litoral do Brasil”
QUESTÃO 03_____________________________________
Não lamentes, porque HÁ MALES QUE VÊM PARA O BEM.
A oração em destaque encerra a ideia de:
A)
B)
C)
D)
E)

Otimismo
Indignação
Derrotismo
Certeza
Bondade

QUESTÃO 04_____________________________________
Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas na
frase a seguir:
O Reitor dirigiu-se..... sala de eventos e pôs-se.....falar....
todas as professoras.
A)
B)
C)
D)
E)

à
a
à
à
a

-

à
à
a
a
a

-

a
à
à
a
a
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QUESTÃO 05_____________________________________
Escolha a alternativa em que a regência não se dá na forma
transitiva indireta:
A) Pertencemos a uma civilização considerada individualista
B) A mídia e as redes sociais expõem em demasia a vida
pessoal das celebridades
C) Alguns artistas cuidam excessivamente de sua imagem
D) Descuidos na divulgação de fatos desembocam em
polêmicas desgastantes
E) O sucesso de uma novidade artística depende da
aceitação e aprovação públicas
QUESTÃO 06_____________________________________
Preencha as lacunas com a opção em que os verbos
estejam no tempo, modo, conjugação e concordância
adequados ao sentido da frase:
O diretor________ao coordenador que _________as provas,
caso a chuva _____________ os alunos de ________à
escola.
A)
B)
C)
D)
E)

solicita – adiassem – impedisse – virem
solicitou – adiasse – impedisse – vir
solicitará – adiasse – impeça – vir
solicitaria – adie – impediria – vier
solicitou – adiasse – impedisse – vim

QUESTÃO 07_____________________________________
“Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é
determinada tanto pelo fato de que procede de alguém como
pelo fato de que se dirige para alguém. Ela constitui
justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte.
Toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro”.
Assinale a opção em que a afirmativa não é verdadeira em
relação ao texto acima:
A) O pronome “alguém” é o sujeito das orações em que
aparecem os verbos “procede” e “ se dirige”
B) O pronome “ela” tem como referente “ palavra”
C) “alguém” indica uma pessoa indeterminada
D) “um” e “outro” se referem a” locutor” e “ouvinte”
E) O pronome ”toda” pode ser substituído por “cada” sem
prejuízo de significado
QUESTÃO 08_____________________________________
Assinale a opção em que um mesmo vocábulo está
empregado em funções sintáticas distintas:
A) Sou uma gota d'água, sou um grão de areia. (Renato
Russo)
B) Andar com fé eu vou que a fé não costuma “faiá”.
(Gilberto Gil)
C) Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e
cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. (Gonzaguinha)
D) Sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos.
(Caetano Veloso)

1

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
Concurso Público 2019 – Técnico Administrativo

Prova Tipo 1

E) Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si
carrega o dom de ser capaz, de ser feliz. (Almir Sater e
Renato Teixeira)
QUESTÃO 09_____________________________________
Assinale a opção em que a frase está com a regência verbal
incorreta.
A) O desenvolvimento intelectual da criança depende do
apoio que encontra em sua família
B) As regras a que todos devem obedecer foram aprovadas
pela maioria
C) A ausência de orientação clara induziu os alunos a erros
D) O professor deve estimular a seus alunos a fazer os
trabalhos coletivamente
E) Os benefícios a que alguns professores têm direito
devem ser estendidos a todos os demais
QUESTÃO 10_____________________________________
“Inteligência linguística: manifesta-se na habilidade para lidar
criativamente com as palavras, em diferentes níveis de
linguagem (semântica, sintaxe), tanto na expressão oral
quanto na escrita. Particularmente notável em poetas e
escritores, também é desenvolvida por oradores, jornalistas,
publicitários e vendedores, por exemplo.” (Katia C.S. Smole).
Assinale a única afirmativa incorreta em relação ao texto.
A) “Desenvolvida” está concordando com “inteligência”
B) O uso de, ”por exemplo,” indica alguns tipos de
profissionais que usam a inteligência artificial
C) Semântica e sintaxe são diferentes níveis da estrutura da
linguagem
D) “Particularmente” pode ser substituído na frase por
“especialmente”
E) “O adjetivo “notável” se refere a” linguagem”
QUESTÃO 11_____________________________________
“O raciocínio se esforça por obter conhecimentos novos a
partir de conhecimentos já adquiridos; por penetrar no
desconhecido a partir do já conhecido. O raciocínio lógico
parte, portanto, de certas proposições admitidas e se esforça
por delas extrair, através da mediação, se for o caso, outras
proposições igualmente admitidas, ou seja, conclusões”.
(Henri Lefebvre)
Escolha a opção em que a expressão grifada não está sendo
utilizada no trecho acima com o sentido relatado:
A)
B)
C)
D)
E)

Ou seja – funciona com sentido de alternância
Se for o caso – indica uma possibilidade, hipótese
A partir de – indica modo ou meio
Portanto – expressa ideia de conclusão
Através de – Indica modo ou meio

QUESTÃO 12_____________________________________
“Lá em Minas, ainda criança, após o jantar, juntava-me aos
grandes que contavam casos. Mesmo menino eu conseguia
perceber as enormes mentiras que eram pregadas. Não me
recordo, entretanto, de jamais haver ouvido alguém dizer:
NS – MÉDICO DO TRABALHO
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“Isto é mentira”. Ao contrário. A reação própria e esperada
frente a uma despropositada composição verbal foi sempre:
“Mas isto não é nada”. E daí o novo contador prosseguia
para construir a sua coisa.”
(Alves, Rubem. Conversas com quem gosta de ensinar, 23.
Edição, 1989, pág.66).
Com base no texto, assinale a opção com a afirmativa
CORRETA:
A) Por se tratar de uma narrativa sobre época de sua
infância, o autor utilizou a maioria dos verbos no tempo
pretérito, do modo Indicativo
B) A crase é facultativa no trecho “ frente a uma
despropositada composição verbal”
C) Utilizar uma vírgula ao invés de ponto após expressão
“Ao contrário” não é permitido pela norma gramatical
D) O deslocamento da conjunção “Entretanto” para o início
da frase altera o sentido
E) Substituir a expressão “jamais haver ouvido” por “jamais
ter ouvido” torna a frase mais correta
QUESTÃO 13_____________________________________
Analise os períodos abaixo e marque a alternativa correta:
I – A nossa civilização teve conhecidas e radicais
transformações a partir da Revolução Industrial.
II – Os que querem ser bem sucedidos veem a vida
devassada, pela celebridade repentina e frequentemente
ilusórias.
III – A aceitação e aprovação públicas determinam o nível de
sucesso, normais para o homem contemporâneo.
IV – As realizações de qualquer pessoa valem menos que a
publicidade em torno delas.
V - O individualismo, mesmo considerado as mudanças,
permanece a maior problemática de nossas sociedades.
A)
B)
C)
D)
E)

I, III e IV estão incorretas
III, IV e V estão corretas
I e IV estão corretas
IV e V estão incorretas
II, IV e V estão corretas

QUESTÃO 14_____________________________________
Assinale a opção em que a palavra grifada está sendo usada
de forma inadequada:
A) A população brasileira apresenta heterogeneidade em
sua composição racial
B) É muito forte o movimento das entidades pelo fim da
descriminalização racial
C) O professor deve exercer o tempo todo a criticidade,
buscando a causa das coisas
D) É fundamental no processo educativo a interação entre
direção, corpo docente e discente
E) Uma análise superficial normalmente leva à simplificação
dos fatos
QUESTÃO 15_____________________________________
A famosa “Enciclopédia”, em 17 volumes, foi publicada entre
1751 e 1772. Comandado por Diderot e D’Alambert, esse
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ambicioso projeto editorial pretendia colocar no papel todo o
saber humano, inclusive aquele que incomodava os
poderosos da época, chamada Iluminismo, na qual o foco
era a busca do conhecimento humano.
Em relação ao texto acima, assinale a opção em que a
afirmativa é falsa:
A) “comandado” é um particípio passado aqui na função de
adjetivo, concordando com “projeto”
B) “...incomodava os poderosos” –o verbo faz concordância
verbal com “saber humano”
C) “em 17volumes” está separado por vírgulas por se tratar
de complemento adverbial intercalado
D) “Inclusive aquele que...” – o pronome demonstrativo tem
como referente a palavra “projeto”
E) “esse ambicioso projeto editorial” é uma hiponímia em
relação a “Enciclopédia”

RACIOCÍNIO LÓGICO
QUESTÃO 16_____________________________________
Numa reunião de família, Valentim escondeu 3/7 de sua
idade, dizendo ter 36 anos.
Qual a idade de Valentim?
A)
B)
C)
D)
E)

84.
77.
70.
56.
63.

QUESTÃO 17_____________________________________
Sabendo que A é inversamente proporcional a B+2 e que
A=3 quando B=8, quanto vale A quando B=1?
A)
B)
C)
D)
E)

1/10.
38.
28.
4/3.
10.

25.Ago.2019

– Laura tem 25 anos de idade. (F)
– Alan é marido de Laura. (V)
– Izabel é irmã caçula de Laura. (F)
– Ricardo é filho natural de Alan. (V)
– Alan já foi casado duas vezes. (V)
Das informações acima, é correto afirmar que:
A)
B)
C)
D)
E)

Izabel é tia de Ricardo
Ricardo é mais novo que Alan
Izabel tem mais do que 25 anos
Alan é mais novo que Laura
Alan é mais velho que Laura

QUESTÃO 20_____________________________________
A senha de uma porta digital de um laboratório é dada por
uma sequência de sete números, todos menores que 100,
que obedece a determinada lógica. Um dos portadores da
senha esqueceu o sexto número dessa sequência, e
lembrava os demais. São eles: 42, 37, 45, 40, 48, __, 51.
Assim, o sexto número dessa sequência, é:
A)
B)
C)
D)
E)

43
67
37
82
47

QUESTÃO 21_____________________________________
Alguns professores gostam de ouvir música clássica e outros
professores apenas toleram ouví-las.
Somente com essas informações, conclui-se:
A) Nenhum professor gosta de música clássica
B) As pessoas tolerantes à música clássica, não são
professores
C) Os professores que gostam de outro tipo de música, não
toleram música clássica
D) Entre os amantes de música clássica, há professores
E) Todos os professores que gostam de outro tipo de
música também gostam de música clássica

QUESTÃO 18_____________________________________

QUESTÃO 22_____________________________________

Qual o oitavo termo da sequência lógica descrita a seguir?

Em 2017, num certo país, o consumo de vinho foi de 500
bilhões de taças de 200 ml cada uma. No ano seguinte, o
consumo de vinho naquele país aumentou em 1/5 do
consumo do ano anterior.

2019, 2021, 2025, 2031, 2039, 2049, 2061, ...
A)
B)
C)
D)
E)

2085.
2063.
2075.
2065.
2073.

QUESTÃO 19_____________________________________
Abaixo estão listadas cinco proposições a respeito de Laura,
Alan, Izabel e Ricardo, sendo que, entre parênteses, está
indicado se a proposição é verdadeira (V) ou falsa (F).
NS – MÉDICO DO TRABALHO

De acordo com os dados acima, qual foi o consumo
aproximado de vinho do mesmo país, em 2018?
A)
B)
C)
D)
E)

100 bilhões de litros.
12 bilhões de litros.
10 bilhões de litros.
20 bilhões de litros.
120 bilhões de litros.
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QUESTÃO 23_____________________________________
Considere as seguintes premissas:
– Se é domingo, então Carlos lava seu carro.
– Se chover, então Carlos não lava seu carro.
– Se não é domingo, então Carlos acorda cedo.
– Carlos acordou tarde.
Com base nessas premissas, pode-se concluir que:
A)
B)
C)
D)
E)

Não é domingo
Não lavou o carro
Não choveu
Choveu
É impossível concluir

QUESTÃO 24_____________________________________
O nome de um certo robô deve ser criado com 5 caracteres
distintos usando as letras C e X e os números 3, 4 e 5. O
nome deve começar e terminar com letras, mas não é
permitido usar o 3 (três) ao lado do X (letra x).
Quantos nomes podem ser formados de acordo com as
regras acima?
A)
B)
C)
D)
E)

8.
6.
12.
4.
24.

QUESTÃO 25_____________________________________
O gráfico a seguir apresenta a quantidade de alunos de uma
escola que praticam cada um dos seguintes esportes: vôlei,
handball, futebol e judô. Apresenta também a quantidade de
homens e mulheres que praticam cada uma das atividades.

25.Ago.2019

FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
QUESTÃO 26_____________________________________
Segundo a Lei 8112/90, assinale a alternativa correta:
A) O candidato nomeado em razão de aprovação em
concurso público de provas ou de provas e títulos, ao tomar
posse, tem até 30 dias para entrar em exercício
B) A posse não poderá ocorrer com procuração específica,
visto que o ato de posse é personalíssimo, exigindo a
intervenção do respectivo titular
C) O candidato aprovado em concurso público de provas ou
de provas e títulos, ao ser nomeado, tem até 30
dias,contados da publicação do ato de provimento, para
tomar posse
D) Não é requisito para a posse a inspeção médica do
candidato; uma vez que o candidato foi aprovado, tem direito
à nomeação
E) A investidura em cargo público ocorrerá com o exercício
e não com a posse
QUESTÃO 27_____________________________________
Sobre as formas de prestação do serviço público, assinale V
para os itens verdadeiros e F para os falsos:
I – No serviço centralizado, o Estado atua como titular e
prestador do próprio serviço; exerce suas atividades
administrativas diretamente, sem desvirtuar sua competência
para pessoa diversa. A União, os Estados, os Municípios e o
Distrito Federal, mesmo permitindo a execução de seus
serviços por meio de órgãos e agentes, não perdem a
titularidade dos serviços, visto que órgão é mero centro de
competência e configura ente despersonalizado.
II – No serviço descentralizado, o Estado conta com
atuações indiretas. O Poder Público atribui a pessoas
juridicamente distintas a ele, sejam da própria administração
pública ou da esfera privada, a execução ou a titularidade de
seus serviços, por meio de outorga ou delegação.
III – O serviço desconcentrado trata-se de mera técnica de
distribuição externa, em entidade ou órgão diverso, de
competências para outros órgãos, a fim de descongestionar
as atribuições centralizadas à própria Administração.
Assinale a sequência
respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

De acordo com os dados apresentados no gráfico acima,
qual a alternativa correta?
A) Aproximadamente 80% dos alunos jogam handball.
B) Dentre os que jogam futebol, 25% são homens.
C) 40% dos alunos são homens.
D) Dentre os alunos que são mulheres, 45% lutam judô.
E) A diferença entre o número de mulheres e homens
corresponde a 40% dos alunos.

NS – MÉDICO DO TRABALHO

correta,

de

cima

para

baixo,

V, V, V
V, V, F
F, V, V
V, F, F
F, F, F

QUESTÃO 28_____________________________________
O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo
exercício irregular de suas atribuições.
Considerando as responsabilidades do servidor, é correto
afirmar que:
A) As sanções civis, penais e administrativas não poderão
cumular-se, pois são independentes entre si
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B) A responsabilidade civil decorre apenas de ato omissivo
e culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros
C) O servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou
administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou,
quando houver suspeita de envolvimento desta, a outra
autoridade competente para apuração de informação
concernente à prática de crimes ou improbidade de que
tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício
de cargo, emprego ou função pública
D) A obrigação de reparar os danos causados por servidor
público não se estende a seus sucessores, devendo o
mesmo quitar seu ônus com o erário
E) A responsabilidade civil-administrativa resulta de ato
omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo
ou função

B) Que a União tiver que intervir no domínio econômico para
regular preços ou normalizar o abastecimento
C) Aquisição ou restauração de obras de arte e objetos
históricos, de autenticidade certificada, desde que
compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade
D) Contratação de associação de portadores de deficiência
física, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, por
órgãos ou entidades da Administração Pública, para a
prestação de serviços ou fornecimento de mão-de-obra,
desde que o preço contratado seja compatível com o
praticado no mercado
E) Compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento
das finalidades precípuas da administração, cujas
necessidades de instalação e localização condicionem a sua
escolha, independente de valor de mercado

QUESTÃO 29_____________________________________

QUESTÃO 31_____________________________________

Conforme previsto no artigo 71 da Constituição Federal de
1988, “o controle externo, a cargo do Congresso Nacional,
será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União”.

A Lei 8.666/1993 estabelece normas gerais sobre licitações
e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços,
inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no
âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.

Desse modo, é correto afirmar que compete a esse Tribunal:
A) Julgar as contas dos administradores e demais
responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da
administração direta e indireta, incluídas as fundações e
sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público
federal, e as contas daqueles que derem causa a perda,
extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao
erário público
B) Fiscalizar as contas nacionais das empresas
supranacionais, ainda que não haja participação da União
C) Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente
da República, mediante parecer prévio que deverá ser
elaborado em 90 (noventa) dias a contar de seu recebimento
D) Prestar as informações solicitadas pelo Congresso
Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das
respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial,
excetuando-se os resultados de auditorias e inspeções
realizadas, por serem informações de caráter sigiloso
E) Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de
admissão de pessoal, a qualquer título, na administração
direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público, incluindo as nomeações para
cargo de provimento em comissão, bem como a das
concessões de aposentadorias, reformas e pensões
QUESTÃO 30_____________________________________
Conforme artigo 24 da Lei 8.666/1993, a licitação é
dispensável em razão de celeridade ou interesse público,
exceto nos casos de:
A) Emergência ou de calamidade pública, quando
caracterizada urgência de atendimento de situação que
possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens,
públicos ou particulares, e somente para os bens
necessários ao atendimento da situação emergencial ou
calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que
possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da
ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a
prorrogação dos respectivos contratos
NS – MÉDICO DO TRABALHO

Com base nessa Lei, assinale V para as alternativas
verdadeiras e F para as falsas.
I – Projeto Executivo: é o conjunto dos elementos
necessários e suficientes à execução da obra, ainda que
executada parcialmente, de acordo com as normas
pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT.
II – Sistemas de tecnologia de informação e comunicação
estratégicos: bens e serviços de tecnologia da informação e
comunicação cuja descontinuidade não provoque dano
significativo à administração pública e que envolvam pelo
menos um dos seguintes requisitos relacionados às
informações
críticas:
disponibilidade,
confiabilidade,
segurança e confidencialidade.
III – Comissão: comissão, permanente ou especial, criada
pela Administração com a função de receber, examinar e
julgar todos os documentos e procedimentos relativos às
licitações e ao cadastramento de licitantes.
IV – Execução direta: a que é feita pelos órgãos e entidades
da Administração, pelos próprios meios ou com apoio de
terceiros.
V – Produtos para pesquisa e desenvolvimento: bens,
insumos, serviços e obras necessários para atividade de
pesquisa científica e tecnológica, desenvolvimento de
tecnologia ou inovação tecnológica, discriminados em projeto
de pesquisa aprovado pela instituição contratante.
A sequência correta, de cima para baixo, respectivamente, é:
A)
B)
C)
D)
E)

V, F, F, V, F
F, F, V, F, V
F, V, V, F, F
V, V, F, F, V
F, F, V, F, F

QUESTÃO 32_____________________________________
Em conformidade com o regime jurídico dos contratos
administrativos instituído pela Lei 8.666/93 é prerrogativa da
Administração, exceto:
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A) Modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às
finalidades de interesse público, respeitados os direitos do
contratado
B) Nos
casos
de
serviços
essenciais,
ocupar
permanentemente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços
vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da
necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas
contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de
rescisão do contrato administrativo
C) Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou
parcial do ajuste
D) Fiscalizar-lhes a execução
E) Rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados
nesta Lei
QUESTÃO 33_____________________________________
Sobre a execução dos contratos, estabelecida na Lei
8.666/1993, é correto afirmar que:
A) O
contratado
deverá
manter
preposto,
não
necessariamente aceito pela Administração, no local da obra
ou serviço, para representá-lo na execução do contrato
B) O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes,
de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta
Lei, respondendo não mais que a contratada pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial
C) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato a pedido da Administração, ainda
que não se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou de materiais empregados
D) O contratado é responsável pelos danos causados
diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo órgão interessado
E) A execução do contrato deverá ser acompanhada e
fiscalizada
por
um
representante
da
contratada
especialmente designado, não permitida à contratação de
terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações
pertinentes a essa atribuição
QUESTÃO 34_____________________________________
Quanto ao âmbito de aplicação da Lei 8.112/90, o estatuto
abrange:
A) Os servidores do Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário Federais, além dos servidores dos Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário Estaduais
B) Os servidores dos três Podres Legislativo, Executivo e
Judiciário Federais e os servidores das empresas públicas e
sociedades de economia mista
C) Os servidores dos diversos órgãos dos três Poderes
(Executivo Federal, Legislativo Federal e Judiciário Federal),
excetuando os servidores das autarquias federais e
fundações de direito público federais
D) Os servidores dos três Poderes, Legislativo Federal,
Executivo Federal e Judiciário Federal, os servidores do
Ministério Público da União (Federal, Trabalho, Militar e do
Distrito Federal e Territórios), os servidores do Tribunal de
Contas da União e ainda deverá ser aplicado aos servidores
das autarquias federais e das fundações públicas de direito
público
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E) Os servidores dos diversos órgãos dos três Poderes
(Executivo Federal, Legislativo Federal e Judiciário Federal)
e todos os servidores públicos militares
QUESTÃO 35_____________________________________
Em relação aos poderes administrativos, assinale a opção
correta:
A) O controle hierárquico da administração pública depende
de previsão legal enquanto o poder de tutela é presumido e
independe de previsão legal
B) O poder de polícia da administração pública, em um
estado democrático de direito, não pode ter caráter
discricionário
C) Os princípios da segurança jurídica e da isonomia, que
informam o poder normativo ou regulamentar, preveem que
a administração pública imprima previsibilidade aos seus
comportamentos, regulamentando pela edição de atos
normativos infralegais, de forma abstrata e vinculante, os
temas em relação aos quais a lei não foi específica
D) O poder de polícia tem por fundamento o interesse
privado sobre o interesse público
E) O poder discricionário não é passível de controle pelo
poder judiciário

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 36_____________________________________
A depressão pode ser caracterizada como um transtorno do
humor com potencial de alterar a funcionalidade do
indivíduo, ocasionando prejuízo social e ocupacional.
Em relação à depressão em meio ocupacional, assinale a
alternativa correta.
A) O rastreamento da depressão é de competência
exclusiva do médico psiquiatra, podendo auxiliar o
trabalhador na consciência de sua doença e incentivar a
procura por tratamento adequado
B) A depressão em meio ocupacional tem seu rastreamento
limitado pela ausência de um instrumento validado para essa
investigação em trabalhadores
C) As mulheres devem ser prioridade no rastreamento de
depressão devido a maior prevalência da doença no gênero
feminino
D) A depressão é uma condição unifatorial e exige uma
intervenção igualmente abrangente
E) O questionário CES-D é um instrumento validado para
rastreamento de depressão na população trabalhadora
QUESTÃO 37_____________________________________
A asma ocupacional (AO) pode ser definida como uma forma
clínica da doença cuja etiologia está relacionada ao trabalho,
ocasionando as alterações de obstrução reversível do fluxo
aéreo, hiperreatividade brônquica e inflamação das vias
aéreas.
Sobre a asma ocupacional, assinale a alternativa correta.

6

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
Concurso Público 2019 – Técnico Administrativo

Prova Tipo 1

A) O diagnóstico da AO fornece informações técnicas que
podem possibilitar o controle dos fatores ambientais que
estão gerando, exacerbando ou agravando a doença
B) Atualmente em desuso, a medida seriada do peak flow é
um método diagnóstico da AO, o qual permite monitorar o
fluxo aéreo na presença e na ausência dos possíveis fatores
de risco no ambiente ocupacional
C) A AO pode ser caracterizada pelo início da asma de
início apenas após exposição a um fator etiológico no
ambiente ocupacional
D) O diagnóstico da AO abrange a prevenção terciária,
porém, não a prevenção primária por não ser capaz de
promover a redução da incidência da doença
E) O desuso do peak flow como teste diagnóstico se deve
ao fato de não permitir aceitável análise e interpretação dos
dados obtidos para o diagnóstico da AO e por exigir a
compreensão do trabalhador para a realização adequada do
teste
QUESTÃO 38_____________________________________
Existem evidências que associam a epilepsia com acidentes
de trabalho, ressaltando a importante abordagem deste tema
na medicina do trabalho.
Acerca da epilepsia no contexto ocupacional, assinale a
alternativa correta.
A) Recomenda-se a realização do EEG, com ou sem
fotoestimulação, para rastreamento na seleção de
trabalhadores para atividade laboral
B) Recomenda-se a aplicação sistemática do questionário
da OMS para rastreamento de epilepsia na prática da
medicina do trabalho
C) A utilização do EEG apresenta baixa sensibilidade e
elevado número de falsos positivos, porém, tais limitações
não prejudicam a sua utilização para indivíduos
assintomáticos na medicina do trabalho
D) O EEG pode ser utilizado tanto para o rastreamento
quanto para o diagnóstico da epilepsia na prática do médico
do trabalho
E) Apesar do eletroencefalograma (EEG) ser considerado
um exame complementar que pode auxiliar no diagnóstico
da epilepsia, sua utilização para o rastreamento dessa
doença é controversa
QUESTÃO 39_____________________________________
Ao médico do trabalho compete solicitar os exames
ocupacionais de acordo com os seus objetivos, os quais
devem estar previamente definidos.
Referente aos exames ocupacionais, assinale a alternativa
correta.
A) Os exames solicitados podem ter como objetivo o
monitoramento biológico, que pode ser definido como a
avaliação de agentes no ambiente de trabalho para
quantificar a exposição dos trabalhadores e avaliar o risco à
saúde, comparando os resultados com referências
apropriadas
B) Dentre os objetivos dos exames ocupacionais devem
estar a avaliação da aptidão do indivíduo para um
determinado trabalho e não a preocupação com a adaptação
do local de trabalho para o trabalhador
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C) Os exames ocupacionais dever ser solicitados com o
objetivo de esclarecer itens como: níveis dos agentes
agressivos do ambiente, aptidão do trabalhador para a
função e necessidade de acompanhamento especial de sua
saúde
D) A vigilância à saúde pode ser definida como o exame
médico periódico de trabalhadores expostos com o objetivo
de proteger a saúde e prevenir o aparecimento de doenças
relacionadas com o trabalho, englobando a detecção de
doenças já instaladas
E) O monitoramento biológico tem como objetivo verificar a
absorção da substância monitorada e a detecção de
alterações clínicas
QUESTÃO 40_____________________________________
A exposição a agentes químicos é um importante fator de
risco relacionado a doenças ocupacionais, podendo tais
doenças serem preditas através de indicadores biológicos ou
biomarcadores.
Em relação aos indicadores biológicos, assinale a alternativa
correta.
A) O falso positivo (quando se concluiu que os
trabalhadores estão protegidos, quando não estão) é um dos
piores riscos relacionados ao uso de falsos indicadores
biológicos
B) O Índice Biológico Máximo de Exposição (IBMP) pode ser
definido como o valor máximo do indicador biológico para o
qual a maioria das pessoas expostas no ambiente
ocupacional supostamente não corre risco de dano à saúde
C) A concentração de um biomarcador em meio biológico
não deve ter correlação com a concentração ambiental da
substância
D) A correlação entre a exposição ambiental e a
concentração no meio biológico geralmente é estabelecida
independente do momento de coleta da amostra
E) O indicador biológico representa o risco derivado da
exposição em função da presença do agente no ambiente e
não pela quantidade que efetivamente foi absorvida pelo
organismo
QUESTÃO 41_____________________________________
A implantação de programas de promoção de saúde pode
promover o controle de fatores de risco e a redução do risco
de doenças.
Referente a promoção de saúde, assinale a alternativa
correta.
A) Tornar os indivíduos mais conscientes e responsáveis
pela gestão de sua própria saúde é um importante objetivo
da promoção em saúde
B) O desenvolvimento de hábitos, comportamentos e
condições de vida saudáveis independem do nível de
informação, conscientização e motivação dos indivíduos
C) O estilo de vida de cada indivíduo é o fator de influência
menos controlável da saúde
D) O levantamento inicial do perfil de saúde da população
alvo tem influência negativa no sucesso do programa de
promoção de saúde
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E) A utilização de questionários específicos não é
recomendada no levantamento do perfil de saúde da
população alvo
QUESTÃO 42_____________________________________
O consumo de álcool e drogas por trabalhadores é alvo de
questionamentos na medicina do trabalho, sendo associado
a acidentes de trabalho e redução da produtividade.
Acerca desse tema, assinale a alternativa correta.
A) Não há evidências científicas suficientes que sustentem a
recomendação de rastreamento de uso de álcool e drogas
entre trabalhadores como medida isolada para a redução de
acidente de trabalho
B) Recomenda-se a aplicação do rastreamento por exame
toxicológico na prática da medicina do trabalho, visto que há
evidências científicas suficientes que sustentem essa
recomendação
C) Testes toxicológicos utilizando fluidos biológicos ou ar
expirado são rotineiramente realizados para detecção de
consumo de álcool e drogas ocorrido há meses
D) Testes toxicológicos utilizando cabelo e outros anexos
são rotineiramente utilizados e podem indicar consumo
recente de álcool e drogas
E) A solicitação de exames de monitoramento de drogas
ilícitas para permitir acesso ao trabalho não contraria os
postulados éticos, sendo apoiada pelo Conselho Federal de
Medicina
QUESTÃO 43_____________________________________
O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
(PCMSO) visa a promover e preservar a saúde do
trabalhador.
Sobre o PCMSO, assinale a alternativa correta.
A) Ao médico do trabalho não compete a identificação de
fatores de risco e as exigências físicas e psíquicas no
processo e ambiente de trabalho
B) O documento base do PCMSO deve ser atualizado a
cada período de 18 meses a partir da implantação do
programa, ainda que na ausência de alterações nos
processos, ambientes e riscos ocupacionais
C) Anamnese e exame físico são facultativos para emissão
do Atestado de Saúde Ocupacional pelo médico do trabalho
D) O médico do trabalho deve realizar uma visita inicial e
única para elaboração do PCMSO
E) A análise documental dos antecedentes ocupacionais do
candidato é mandatória no exame admissional
QUESTÃO 44_____________________________________
Os acidentes de trabalho acarretam prejuízos funcionais,
econômicos e sociais aos trabalhadores, geralmente
provedores de seus domicílios, com impacto negativo na
vida destes indivíduos e de toda a família.
Assinale a alternativa correta no que se refere aos acidentes
de trabalho.
NS – MÉDICO DO TRABALHO
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A) O acidente de trabalho pode ser definido como o evento
súbito ocorrido no exercício da atividade laboral,
dependentemente da situação empregatícia e previdenciária
do trabalhador acidentado, que acarreta dano à saúde
potencial ou imediato, provocando lesão corporal ou
perturbação funcional que causa, direta ou indiretamente a
morte, ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da
capacidade para o trabalho
B) O acidente de trabalho fatal é aquele que leva ao óbito de
forma imediata após a sua ocorrência, não incluindo o óbito
que venha a ocorrer posteriormente
C) Acidente de trabalho grave é aquele que acarreta
incondicionalmente uma mutilação física, que leva à lesão
cuja natureza implique em comprometimento extremamente
sério, preocupante, que pode ter consequências nefastas ou
fatais
D) Todo caso de acidente de trabalho fatal, mutilante ou
envolvendo crianças e adolescentes menores de 18 anos é
passível de notificação compulsória pelo SUS e toda
ocorrência deve ser comunicada à Previdência Social, por
meio da abertura de Comunicação de Acidente de Trabalho
E) Aceleração de parto não é considerada um acidente de
trabalho
grave,
visto
que
não
acarreta
óbito
incondicionalmente, apenas potencialmente
QUESTÃO 45_____________________________________
A inclusão da pessoa com deficiência é um tema de extrema
relevância na elaboração de políticas públicas. A Lei
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI)
propõe um modelo biopsicossocial que possibilite a
compreensão do contexto de impedimento funcional e
deficiência.
Sobre a avaliação clínica e funcional da pessoa com
deficiência para o trabalho, assinale a alternativa correta.
A) Teste de campo corresponde a produtos, equipamentos,
dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e
serviços que objetivem promover a funcionalidade,
relacionada à atividade e à participação da pessoa com
deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua
autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão
social
B) Tecnologia assistiva ou ajuda técnica corresponde a
adaptações, modificações e ajustes necessários e
adequados que não acarretem ônus desproporcional e
indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de
assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou
exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as
demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais
C) Adaptação razoável corresponde a processos, atividades,
equipamentos ou ambientes modificados com o intuito de
promoverem a participação por meio da remoção de
barreiras e a disponibilização de facilitadores
D) Pessoa com mobilidade reduzida corresponde àquela
que, não se enquadrando no conceito de pessoa portadora
de deficiência, tenha, por qualquer motivo, dificuldade de
movimentar-se, permanente ou temporariamente, gerando
redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação
motora e percepção
E) Deficiência corresponde a impedimentos de curto prazo
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais,
em interação com diversas barreiras, podem obstruir a
participação plena e efetiva do indivíduo em igualdade de

condições com as demais pessoas
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QUESTÃO 46_____________________________________
As afecções dolorosas, como as lesões por esforços
repetitivos (LER) e distúrbios osteomusculares relacionados
ao trabalho (Dort), são amplamente descritas como algumas
das principais condições causadoras de prejuízos funcionais
relacionados ao exercício laboral.
No que se refere a dor relacionada ao trabalho, assinale a
alternativa correta.
A) As LER/Dort podem ser definidos como danos
relacionados ao trabalho, decorrentes da utilização
excessiva do sistema músculo esquelético, dado o devido
tempo para a recuperação da exigência que lhe foi imposta
B) Aspectos afetivos, cognitivos e sensoriais estão
envolvidos na etiologia das LER/Dort
C) As LER/Dort são caracterizadas pela ocorrência de
sintomas súbitos como dor, parestesia, sensação de peso e
fadiga, geralmente nos membros superiores
D) A etiologia da LER/Dort costuma ser unifatorial,
claramente identificada
E) Os fatores de risco envolvidos nas LER/Dort são
independentes e podem atuar de forma direta ou indireta na
gênese dos distúrbios
QUESTÃO 47_____________________________________
Sobre os fatores de risco posturais para lesões por esforços
repetitivos (LER) e distúrbios osteomusculares relacionados
ao trabalho (Dort), assinale a alternativa correta.
A) A literatura sugere que posturas de desvio dos punhos
são pouco frequentes em trabalhadores com síndrome do
túnel do carpo
B) A literatura sugere que abdução dos ombros a 45°
ocasiona síndrome de hiperabdução com compressão de
vasos sanguíneos
C) A literatura sugere que em postura de flexão dos punhos
ocorre a compressão do nervo mediano pelos tendões
extensores
D) A literatura sugere que posturas de flexão dos punhos
resulta em redução da ativação dos músculos flexores dos
dedos para agarramento
E) A literatura sugere que em pronação de cotovelos e
antebraços há um aumento da atividade dos músculos
pronadores a mais de 60°
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D) A Tenossinovite de De Quervain ocorre nos tendões
abdutor longo e extensor curto do polegar e pode ser
investigada através da Manobra de Yergason
E) A síndrome do desfiladeiro torácico decorre da
compressão do plexo braquial, da artéria e da veia subclávia
quando da passagem pela fenda entre a clavícula e o
gradeado costal (costela cervical) e entre as porções anterior
e média do músculo escaleno. Pode ser investigada através
do teste de Neer
QUESTÃO 49_____________________________________
Referente aos testes diagnósticos das lesões por esforços
repetitivos (LER) e distúrbios osteomusculares relacionados
ao trabalho (Dort), assinale a alternativa correta.
A) Na manobra de Speed, a flexão do braço contra
resistência, com o antebraço totalmente estendido e a mão
em posição supinada, provoca dor na região anterior do
ombro
B) No teste de Neer, deve-se abduzir o braço com o
cotovelo em extensão, promovendo leve rotação externa do
ombro. A cabeça deve voltar-se para o lado examinado. No
caso de compressão vascular, ocorre uma redução na
impulsão do pulso radial
C) No teste de Jobe, o cotovelo deve ser posicionado em
flexão e o ombro em rotação interna, com o dorso da mão
atrás da região lombar. O paciente refere dor e dificuldade
para afastar a mão posteriormente
D) No teste de Gerber, deve ser feita a abdução dos braços
em rotação interna com os antebraços estirados contra
resistência, provocando dor no ombro no caso de lesão do
tendão supraespinhoso. O examinador deve também
observar a redução da força no membro afetado
E) No teste de Adson, o cotovelo deve ser fletido em 90°
com a mão posicionada em pronação. A extensão do punho
contra resistência provoca dor no epicôndilo lateral
QUESTÃO 50_____________________________________
As manifestações clínicas das lesões por esforços repetitivos
(LER) e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho
(Dort) podem se assemelhar a diversas condições clínicas,
sendo de extrema importância o diagnóstico diferencial com
outras afecções.
Sobre o diagnóstico diferencial com as artropatias, assinale a
alternativa correta.

QUESTÃO 48_____________________________________
Acerca do diagnóstico e tratamento das lesões por esforços
repetitivos (LER) e distúrbios osteomusculares relacionados
ao trabalho (Dort), assinale a alternativa correta.
A) A Síndrome do pronador redondo corresponde à
compressão do nervo mediano no antebraço pelo músculo
pronador, podendo ser investigada através do teste de
Adson
B) A tendinopatia bicipital corresponde a dor na região
anterior do ombro e pode ser investigada através da
Manobra de Finkelstein
C) A Síndrome do impacto é compressão do tendão
supraespinhoso entre a cabeça do úmero e o arco acromial
quando o braço é abduzido acima de 60°, podendo ser
investigado através do teste de Neer
NS – MÉDICO DO TRABALHO

A) A artrite reumatoide pode ser definida como uma
artropatia inflamatória crônica de grandes e pequenas
articulações periféricas. Com alguma frequência a coluna
cervical também é atingida. Acomete também a bainha
sinovial dos tendões, podendo, conforme a topografia,
confundir-se
com
reumatismos
extra-articulares. A
radiografia convencional e a ultrassonografia revelam o
característico envolvimento articular não erosivo e cístico. A
artrite reumatoide tem progressão frequente para a
deformidade
B) As dores musculoesqueléticas de origem metabólica
podem causar dores difusas pelo corpo que podem ser
confundidas com síndrome miofascial ou fibromialgia. Nos
casos suspeitos, avaliam-se os hormônios tireoidianos, o
TSH, o hormônio da paratireoide, o cálcio sérico e o urinário
C) As artropatias microcristalinas se caracterizam por crises
de poliartrite bilateral com duração de 03 a 07 dias, de forte
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intensidade e resolução espontânea, que se repetem em
semanas ou meses. O diagnóstico diferencial com
reumatismos de partes moles é a evolução episódica e
autolimitada
D) A osteoartrose é uma artropatia decorrente de uma súbita
degradação da cartilagem articular, podendo ou não
apresentar alguma grande inflamação articular. Pela
localização, confunde-se com a tendinite de De Quervain.
Nas radiografias, chama a atenção a remodelação óssea,
que é responsável pelos osteófitos
E) A doença difusa do tecido conjuntivo pode apresentar
manifestação articular, embora inflamatória, leve, sem
erosões e não deformante. O diagnóstico diferencial com
reumatismo de partes moles é feito pela presença de
significativa manifestações sistêmicas

C) Grau 3: Sinais e sintomas da doença de pele estão
presentes, de forma intermitente ou constante. Existe
limitação do desempenho de muitas atividades da vida
diária. Tratamento intermitente é exigido ou o constante pode
ser requerido
D) Grau 1: Sinais e sintomas da doença de pele estão
presentes, apenas de forma intermitente. Não existe
limitação do desempenho ou limitação temporária. Não é
requerido tratamento
E) Grau 2: Sinais e sintomas da doença de pele estão
presentes, apenas de forma intermitente. Existe limitação do
desempenho para algumas atividades da vida diária.
Tratamento intermitente pode ser requerido

QUESTÃO 51_____________________________________
Diversos agentes causam dermatoses ocupacionais ou
funcionam como fatores desencadeantes, concorrentes ou
agravantes.

As dermatoses ocupacionais podem ser definidas como toda
alteração das mucosas, pele e anexos que seja direta ou
indiretamente causada, condicionada ou agravada por
agentes presentes na atividade ocupacional ou no ambiente
de trabalho.

Assinale a alternativa correta no que diz respeito às causas
de dermatoses ocupacionais.

Em relação às principais dermatoses ocupacionais, assinale
a alternativa correta.

A) Dentre as causas indiretas ou fatores predisponentes de
dermatoses ocupacionais, pode-se destacar o sexo,
considerando
que
mulheres
apresentam
maior
comprometimento nas mãos, apesar de seu melhor
prognóstico
B) Indivíduos da raça amarela e negra são mais protegidos
contra a ação da luz solar que pessoas da raça branca,
enquanto a descamação espontânea da camada córnea é
maior nessa raça em relação à amarela e negra
C) Indivíduos portadores de condições como dermatite
atópica são menos suscetíveis à ação de agentes irritantes
alcalinos, devido a proteção adquirida pela exposição
anterior
D) Óleo de corte, radiações não-ionizantes e cimento estão
entre os principais agentes químicos causadores de
dermatoses ocupacionais
E) Dentre os agentes físicos mais comuns, causadores de
dermatoses ocupacionais, estão as leveduras, fungos e
insetos

A) Nas fotodermatites, as reações fototóxicas resultam da
reatividade fisicamente induzida à luz ultravioleta e/ou à
radiação, em bases imunológicas. As reações fotoalérgicas
são caracterizadas por lesões eczematosas, ocorrendo
eritema, edema, infiltração, vesiculação e, eventualmente,
bolhas
B) Na dermatite de contato por irritantes, não há
necessidade de sensibilização prévia, visto que não requer o
envolvimento de mecanismos imunológicos, podendo
aparecer em qualquer trabalhador exposto ao contato com a
substância irritante
C) A elaiconiose folicular corresponde a erupções
acneiformes que se apresentam como pápulas foliculares e
pústulas, ocorrendo geralmente numa forma clínica única,
papulo-pustulosa, bem caracterizada
D) A discromia corresponde à alteração qualitativa da cor da
pele, mucosas e anexos, condicionada, mantida ou agravada
por agentes presentes na atividade ocupacional. Por se
tratar de uma alteração qualitativa hipocrômica, pode ser
também denominada leucomelanodermia
E) As distrofias ungueais são alterações, limitadas à
camada córnea, que alteram a espessura das unhas,
mantidas ou agravadas por agentes biológicos, químicos e
físicos presentes no ambiente de trabalho

QUESTÃO 52_____________________________________
As dermatoses ocupacionais são muito prevalentes, mesmo
sendo subdiagnosticadas, ocasionando prejuízo funcional e
até perda do posto de trabalho.
Acerca do estadiamento das dermatoses ocupacionais,
assinale a alternativa correta.
A) Grau 5: Sinais e sintomas da doença de pele estão
constantemente presentes. Existe limitação do desempenho
da maioria das atividades da vida diária que podem incluir o
confinamento ocasional ou constante dentro de casa e de
outro domicílio. Tratamento constante é exigido
B) Grau 4: Sinais e sintomas da doença de pele estão
constantemente presentes. Existe limitação do desempenho
de muitas atividades da vida diária que podem incluir o
confinamento intermitente dentro de casa ou de outro
domicílio. Tratamento intermitente ou constante pode ser
requerido

NS – MÉDICO DO TRABALHO

QUESTÃO 53_____________________________________

QUESTÃO 54_____________________________________
A ergonomia tem seu fundamento no estudo do trabalho,
através da identificação e correção das diferenças existentes
entre o trabalho prescrito e o trabalho real.
Referente à higiene do trabalho e à ergonomia, assinale a
alternativa correta.
A) A cadeia de transmissão do risco (que envolve o controle
do risco na fonte na trajetória e no controle da exposição ao
risco) deve ser interrompida o mais tardiamente possível
para evitar interferências na produtividade
B) As estratégias de controle devem incluir os
procedimentos de vigilância ambiental e da saúde do
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trabalhador, tendo a vigilância em saúde o papel de
contribuir
para
a
identificação
de
trabalhadores
hipersensíveis e para a detecção de falhas nos sistemas de
prevenção
C) As estratégias para o controle dos riscos devem visar
prevenção, por meio de medidas de engenharia de processo
que introduzam alterações temporárias nos ambientes e nas
condições de trabalho, incluindo máquinas e equipamentos
automatizados que dispensem a presença do trabalhador ou
de qualquer outra pessoa potencialmente exposta
D) A informação e treinamento dos trabalhadores são
componentes facultativos entre as medidas preventivas
relativas aos ambientes de trabalho
E) O uso de equipamento de proteção individual (EPI) deve
ser priorizado em relação ao controle das condições de risco
presentes nos ambientes de trabalho por meio de
Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC)
QUESTÃO 55_____________________________________
A Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) tem como
objetivo a promoção à saúde e a redução da
mobimortalidade entre os trabalhadores.
Acerca dos princípios da VISAT, assinale a alternativa
correta.
A) A integração interinstitucional corresponde à articulação,
com formação de redes e sistemas, entre as instâncias de
vigilância em saúde, incluindo as de saúde do trabalhador, a
rede de atenção à saúde, as universidades, os centros de
pesquisa
e
demais
instituições
públicas
com
responsabilidade na área de saúde do trabalhador, consumo
e ambiente
B) A pluinstitucionalidade corresponde à integração das
instâncias do SUS na ação de vigilância em rede,
incorporando o apoio matricial e as ações solidárias e
complementares entre regiões, estados e municípios aos
componentes da Vigilância em Saúde, das redes de atenção
à saúde, da promoção da saúde e da educação em saúde
C) A hierarquização e descentralização corresponde
àrticulação, com formação de redes e sistemas, entre as
instâncias de vigilância em saúde, incluindo as de saúde do
trabalhador, a rede de atenção à saúde, as universidades, os
centros de pesquisa e demais instituições públicas com
responsabilidade na área de saúde do trabalhador, consumo
e ambiente
D) A
integração
intrainstitucional
corresponde
à
consolidação do papel do município como instância efetiva
de desenvolvimento das ações de vigilância em saúde do
trabalhador, integrado e apoiado pelos níveis regional,
estadual e federal do Sistema Único de Saúde, em função de
sua complexidade e considerando sua organização em redes
e sistemas solidários
E) A integralidade das ações corresponde à articulação
entre as ações individuais com ações coletivas, entre as
ações de planejamento e avaliação com as práticas de
saúde, e entre o conhecimento técnico e os saberes,
experiências e subjetividade dos trabalhadores e destes com
as respectivas práticas institucionais
QUESTÃO 56_____________________________________
A competência consiste no saber agir com responsabilidade
e reconhecimento.
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Acerca das competências para o exercício da medicina do
trabalho, assinale a alternativa correta.
A) Conhecer as leis e a legislação complementar que
orientam o planejamento, a execução, o gerenciamento e a
avaliação das ações de saúde do trabalhador, referentes
apenas ao setor público
B) Adotar postura crítica e desconsiderar os preceitos éticos
na aplicação das normas legais que se referem à saúde e
segurança dos trabalhadores
C) Conhecer as normas, as prescrições ou referências de
agências, estritamente nacionais, que apresentem avanços
na proteção dos trabalhadores, reconhecidas pela excelência
D) Conhecer e aplicar a legislação de saúde e segurança do
trabalho, particularmente na esfera da previdência social,
trabalho e saúde
E) Participar de processos de discussão das normas
técnicas de saúde e segurança no trabalho nos diversos
fóruns sociais, restritos ao setor público, contribuindo para
seu aperfeiçoamento nos distintos níveis em que são
formuladas
QUESTÃO 57_____________________________________
O rastreamento das cardiopatias possibilita o diagnóstico
precoce e a intervenção adequada com consequente
redução do risco cardiovascular.
Considerando o rastreamento por eletrocardiograma no
contexto ocupacional, assinale a alternativa correta.
A) As evidências científicas acerca da prevalência e causa
de morte súbita de origem cardiovascular em ambiente de
trabalho são esparsas, em decorrência da alta incidência do
evento
B) Considerando
frequente
ocorrência
do
evento
cardiovascular no ambiente de trabalho, é provável que este
seja contribuinte importante para alta prevalência de
acidentes e de mortalidade envolvendo quedas em altura
C) As evidências epidemiológicas demonstram fortes
evidências de se encontrar benefício, como a redução de
acidentes, no rastreamento de cardiopatias com ECG de
repouso de forma universal em trabalhadores que atuam em
altura
D) Em atletas o uso do ECG de repouso de forma universal
continua sendo inquestionável e amplamente realizado pelo
mundo
E) A utilização do ECG de repouso no formato de
rastreamento para prevenção de acidentes, morte súbita e
síncope na prática da medicina do trabalho não é
recomendada
QUESTÃO 58_____________________________________
A lombalgia é uma frequente preocupação na esfera da
saúde pública, nacional e internacionalmente.
Em relação à prevenção da lombalgia ocupacional, assinale
a alternativa correta.
A) Não há evidências consistentes que sustentem o uso de
cinta lombar na prevenção primária da lombalgia ocupacional
B) Há um indubitável benefício preventivo com o uso de
cinta lombar na prevalência e gravidade da lombalgia
ocupacional
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C) Depressão e tabagismo são fatores de risco individuais
cuja associação com a lombalgia não se encontra bem
estabelecida
D) O uso de cinta lombar foi associado ao prejuízo da força
muscular
E) Há evidências científicas consistentes que demonstram
benefício na redução do absenteísmo com o uso de cinta
lombar
QUESTÃO 59_____________________________________
O conhecimento da legislação previdenciária é uma das
competências para o exercício da medicina do trabalho.
Referente à legislação previdenciária, assinale a alternativa
correta.
A) A comprovação da efetiva exposição do segurado aos
agentes nocivos será feita mediante formulário emitido pela
empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de
condições ambientais do trabalho, expedido exclusivamente
por médico do trabalho
B) O enquadramento de atividade especial por exposição ao
agente físico ruído, a depender da época da prestação do
labor, exige laudo técnico pericial
C) É admitido o laudo técnico emitido em data anterior ou
posterior ao exercício da atividade do servidor, se não houve
alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização,
desde que haja ratificação, nesse sentido, pelo responsável
técnico a que se refere o caput
D) O LTCAT será expedido exclusivamente por médico do
trabalho que integre, de preferência, o quadro funcional da
Administração Pública responsável pelo levantamento
ambiental, podendo esse encargo ser atribuído a terceiro
que comprove o mesmo requisito de habilitação técnica
E) A análise para a caracterização e o enquadramento do
exercício de atribuições com efetiva exposição a agentes
nocivos prejudiciais à saúde ou à integridade física será de
responsabilidade de perito médico ou engenheiro de
segurança do trabalho que integre, de preferência, o quadro
funcional da Administração Pública do ente concessor
QUESTÃO 60_____________________________________
O Monitoramento Biológico da Exposição Ocupacional (MB)
é parte integrante do monitoramento da saúde que visa
detectar precocemente agravos à saúde causados por um
agente presente no ambiente de trabalho.
Em relação às vantagens do MB assinale a alternativa
correta.
A) Identifica absorção de uma substância apenas através do
sistema respiratório
B) Identifica exposição global decorrente apenas de
exposição ocupacional
C) Identifica exposição resultante da movimentação do
trabalhador no ambiente de trabalho
D) Não identifica quantidade da substância absorvida pelo
trabalhador em função de outros fatores
E) Identifica quantidade da substância absorvida pelo
trabalhador desconsiderando fatores individuais

NS – MÉDICO DO TRABALHO

12

ATENÇÃO!
O candidato está proibido de destacar esta folha com o gabarito, sob pena de
eliminação do processo. Somente o Fiscal de Sala está autorizado a fazer isso
no momento da saída do candidato em definitivo do Local de Prova.
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EDITAL Nº 73/2019 – IFAL
8.1 - A FUNDEPES e a COPEVE/UFAL divulgarão o gabarito preliminar,
juntamente com as Provas Objetivas, nos endereços eletrônicos www.fundepes.br
e www.copeve.ufal.br, na data provável de 28/08/2019, a partir das 21h00.
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