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CONHECIMENTOS GERAIS

Instruções: As questões de números 1 a 10 referem-se ao texto
apresentado abaixo.

1
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10

15

20

25

Os princípios éticos são normas de comportamento

social, e não simples ideais de vida, ou premissas

doutrinárias. Como normas de comportamento humano, os

princípios éticos distinguem-se nitidamente não só das regras

do raciocínio matemático, mas também das leis naturais ou

biológicas. Ao contrário do que sustentaram grandes

pensadores, como Hobbes, Leibniz e Espinosa, a vida ética

não pode ser interpretada segundo o método geométrico

(ordine geometrico demonstrata). As normas éticas tampouco

podem ser reduzidas a enunciados científicos, fundados na

observação e na experimentação, como se se tratasse de

leis zoológicas. Durante boa parte do século XIX, alguns

pensadores, impressionados pelo extraordinário progresso

alcançado no campo das ciências exatas, com a produção

de certeza e previsibilidade no conhecimento dos dados

da natureza, sucumbiram à tentação de explicar a vida

humana segundo parâmetros deterministas.

Ora, por mais que se queira eliminar a liberdade do

mundo humano, ela teima em aparecer, desafiando

constantemente as previsões “científicas”. Somos o único

ser que combina, em sua vida social, a necessidade física e

biológica com os deveres éticos, a sujeição aos fatos naturais

com a autonomia de ação. Como é passível de comprovação,

em toda sociedade o ideário e as estruturas de poder de-

senvolvem-se dentro dos limites postos por determinados

fatores básicos, como o patrimônio genético, o meio

geográfico ou o estado da técnica. Vencer tais limitações

tem sido um desafio constante lançado à espécie humana.

Mas nem por isso devemos tomar esses fatores condi-

cionantes da vida social como seus princípios diretivos.

(Adaptado de COMPARATO, Fábio Konder. Ética: direito,
moral e religião no mundo moderno. São Paulo: Companhia
das Letras, 2006, p. 494-5)

OBS.: Hobbes (1588-1679), Leibniz (1646-1717), Espinosa
(1632- 1677) − filósofos

ordine geometrico demonstrata −−−− em tradução
livre, "demonstrado segundo a ordem geométrica"

1. No primeiro parágrafo, o autor

(A) atribui à filosofia a responsabilidade pelo fato de a
ética ser entendida sob perspectivas díspares, entre
elas, a da geometria.

(B) faz um inventário de como a ética foi concebida no
século XIX, para, ao fim, referendar o ponto de vista
oferecido pelo determinismo.

(C) argumenta em defesa da imutabilidade das normas
éticas, por considerá-las produtoras de sistema mais
coeso e coerente que muitos outros, o matemático,
por exemplo.

(D) tematiza a variabilidade da compreensão da ética
em certos filósofos, e alude a sua própria idéia sobre
o assunto, erigida em consonância com as
convergências entre ele e esses pensadores.

(E) apresenta sua compreensão da ética e, para mais
bem caracterizá-la, vale-se prioritamente de
argumentos embasados no contraste.

_________________________________________________________

2. No contexto, a frase do primeiro parágrafo que expressa
uma causa é:

(A) (linhas 13 a 16) impressionados pelo extraordinário
progresso alcançado no campo das ciências exatas,
com a produção de certeza e previsibilidade no
conhecimento dos dados da natureza.

(B) (linhas 3 a 6) os princípios éticos distinguem-se
nitidamente não só das regras do raciocínio
matemático, mas também das leis naturais ou
biológicas.

(C) (linhas 7 a 9) a vida ética não pode ser interpretada
segundo o método geométrico (ordine geometrico
demonstrata).

(D) (linhas 9 a 11) As normas éticas tampouco podem
ser reduzidas a enunciados científicos, fundados na
observação e na experimentação.

(E) (linha 2 e 3) e não simples ideais de vida, ou
premissas doutrinárias.

_________________________________________________________

3. É correto afirmar:

(A) (linha 12) século XIX, de acordo com a norma
padrão, deve ser escrito por extenso por meio do
numeral cardinal −“dezenove”−, assim como deve
ocorrer com “século VIII”.

(B) (linha 12) em Durante boa parte do século XIX, o
adjetivo exprime juízo de valor atribuído aos anos
em que ocorreram os fatos mais significativos para a
história do pensamento.

(C) (linha 9) o uso de tampouco denota que a seqüência
estabelecida na argumentação institui uma
hierarquia, na qual os enunciados científicos são
considerados os mais desprestigiados.

(D) (linha 6) o segmento Ao contrário do que pode ser
substituído, sem prejuízo do sentido original e da
correção, por “Contrariamente ao que”.

(E) (linhas 4 e 5) a correlação notada na segunda frase
do texto é estabelecida por meio das expressões
não só e mas também, e exprime idéia de alter-
nância.
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4. Ora, por mais que se queira eliminar a liberdade do mundo
humano, ela teima em aparecer, desafiando constante-
mente as previsões “científicas”.

Considerada a frase acima, em seu contexto, é correto
afirmar:

(A) A conjunção Ora estabelece com a frase anterior
relação de mera adição, equivalendo a “além disso”

(B) A locução verbal queira eliminar expressa um fato
considerado em sua efetiva realização.

(C) A forma verbal desafiando expressa noção de
“tempo”.

(D) A expressão por mais que se queira pode ser
substituída por “ainda que se deseje e se insista
em”, sem prejuízo do sentido original e da correção
gramatical.

(E) A expressão previsão “científica” é formada por
palavras que se excluem mutuamente, o que justifica
o emprego das aspas para indicar que deve ser
entendida em sentido figurado.

_________________________________________________________

5. Somos o único ser que combina, em sua vida social, a
necessidade física e biológica com os deveres éticos, a
sujeição aos fatos naturais com a autonomia de ação.

Afirma-se com correção, considerada a frase acima, em
seu contexto:

(A) O emprego de Somos produz generalização, mas
relativa, pois o argumento produzido não chega a
abarcar a totalidade da condição humana.

(B) No segmento Somos o único ser que combina, uma
vírgula colocada depois de ser manteria o sentido
original e a correção da frase.

(C) A frase, estruturada em torno dos verbos Somos e
combina, expressa o descolamento do ser em
relação à coercitividade do universo natural.

(D) Explica-se cabalmente o paralelismo estabelecido na
frase deste modo: a necessidade física e biológica
está para os deveres éticos, assim como a sujeição
está para a ação.

(E) O fragmento Somos o único ser que combina pode
ser substituído, sem prejuízo do sentido original, por
“Somos um ser que combina, por excelência”.

_________________________________________________________

6. Como é passível de comprovação, em toda sociedade o
ideário e as estruturas de poder desenvolvem-se dentro
dos limites postos por determinados fatores básicos, como
o patrimônio genético, o meio geográfico ou o estado da
técnica.

Observada a frase acima, e sempre considerando o
contexto, é correto afirmar:

(A) Em Como é passível de comprovação, a conjunção
introduz um dos termos de uma relação comparativa.

(B) O adjetivo passível está empregado em respeito à
norma padrão da Língua Portuguesa, assim como o
está em “Eram depoimentos realmente passível de
contestação”.

(C) A expressão em toda sociedade pode ser substituída
por “na sociedade como um todo”.

(D) O emprego de determinados contribui para a
expressão da idéia de que o homem, por meio de
sua ação, pode relativizar exclusivamente as forças
exteriores que o cerceiam.

(E) Em como o patrimônio genético, o termo destacado
equivale a “a exemplo de”.

7. Vencer tais limitações tem sido um desafio constante
lançado à espécie humana.

A frase acima, em seu contexto, abona a seguinte
assertiva:

(A) Vencer constitui emprego do infinitivo como
substantivo, emprego também exemplificado por
“Recordar é viver”, que equivale a “A recordação é
vida”.

(B) o pronome tais introduz idéia de indeterminação,
para que se compreenda que o citado desafio está
relacionado a qualquer que seja a limitação imposta
à espécie humana.

(C) a palavra limites, cognata de limitações (linha 25), foi
empregada sem a noção de “cerceamento” notada
no uso desta última.

(D) o emprego de tem sido constitui um deslize do autor,
pois, de acordo com a norma padrão, a forma
correta a ser empregada é “têm sido”.

(E) o sinal indicativo da crase está usado em
conformidade com a norma padrão, assim como o
está em “lançado à qualquer que seja o ser
humano”.

_________________________________________________________

8. Mas nem por isso devemos tomar esses fatores condi-
cionantes da vida social como seus princípios diretivos.

A alternativa que apresenta, de maneira clara e correta, o
modo como a frase acima deve ser entendida, no seu
contexto, é:

(A) Entretanto isso não condiz, visto que não devemos
considerar esses itens disciplinadores da vida social
em seus princípios constitutivos.

(B) Tratam-se, todavia, de fatores que, apesar de serem
considerados limitando, não devem ser tidos como
inibidores do desenvolvimento social, em princípio.

(C) Contudo, isso não justifica que tais elementos que
influenciam a vida social sejam concebidos como
predeterminantes dos rumos que ela venha a tomar.

(D) Mas é o caso de se deixar de lado que os fatores
sejam condicionantes da sociedade, pelo fato de
constituir princípios de direção.

(E) Porém, esses fatores não basta para que se deva
tomá-los como idéias norteadoras da vida em
sociedade, sendo mesmo fatores que condicionam.

_________________________________________________________

9. A expressão do texto que está corretamente entendida é:

(A) premissas doutrinárias − verdades conclusivas de
um conjunto de conhecimentos ou crenças.

(B) sucumbiram à tentação de explicar −  renderam-se
às evidências de que era errôneo explicar.

(C) explicar a vida humana segundo parâmetros
deterministas − justificar o nascimento da espécie
tomando como paradigma o fatalismo.

(D) passível de comprovação − suscetível de ter sua
validade atestada.

(E) tem sido um desafio constante lançado à espécie
humana − surge intermitentemente como chama-
mento à ação humana como espécie.

MODELO − Caderno de Prova, Cargo 13, Tipo 001
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10. Considere as assertivas abaixo.

I. O autor entende a Ética como o campo de
conhecimento metafísico que, baseado nas
finalidades últimas, ideais e transcendentes da
ação humana, busca estabelecer as leis que
garantam a perfectibilidade da organização social.

II. O autor entende que o homem é dotado de capacidade
individual de autodeterminação, caracterizada por
compatibilizar autonomia e livre-arbítrio com os
múltiplos condicionamentos naturais, psicológicos ou
sociais que impõem predisposições ao seu agir.

III. A referência a Hobbes, Leibniz e Espinosa e a citação
de uma expressão em latim são elementos do
discurso que revelam a seguinte intencionalidade do
autor: realizar recorte excludente no potencial grupo
de leitores, baseado na especialidade profissional.

O texto abona SOMENTE

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) I e II.

(E) II e III.

_________________________________________________________

Instruções: As questões de números 11 a 15 referem-se ao

texto apresentado abaixo.

1

5

10

15

Nos séculos XVIII e XIX e no começo do século

XX, os extraordinários acontecimentos que anunciavam a

promessa de uma nova sociedade pareciam dividir

nitidamente o mundo entre os defensores e os inimigos da

liberdade e do progresso social, permitindo aos

revolucionários traduzir em programas políticos sua fé na

força emancipatória da aliança entre o intelectual educador

e o proletário moderno. Contudo, seu diagnóstico da

realidade, embora não chegasse a abalar os alicerces

dessa fé, já atentava para as novas formas de manipulação

e domínio emersas das próprias revoluções democráticas,

detectando um problema central para aqueles que ainda

hoje procuram vincular a utopia à lógica dos fatos: até que

ponto a busca intelectual do verdadeiro e a ação solidária

podem se ampliar e ter efetividade em um universo

impregnado − e decodificado − pela cultura do

individualismo e da competição.

(PIOZZI, Patrizia. Os arquitetos da ordem anárquica: de
Rousseau a Proudhon e Bakunin. São Paulo: Editora
UNESP, 2006, p. 213.)

11. No primeiro período do texto, referindo-se aos séculos
XVIII, XIX e ao começo do século XX, a autora

(A) manifesta sua compreensão de que episódios
antecipadores de novas ordens sociais derivam
necessariamente de um entendimento dicotômico do
mundo − os bons, defensores da liberdade, e os
maus, seus inimigos.

(B) desenvolve a idéia de que visões do mundo que
implicam divisões rígidas entre defensores e
inimigos da liberdade conduzem a projetos que
convencem mais pela crença do que pelo exercício
da razão.

(C) assinala que os programas políticos dos
revolucionários, que expressam a convicção de que
a união entre o intelectual educador e o proletário
moderno constitui um vetor de libertação, circularam
em contexto que dava a impressão de supor o
mundo dividido em dois blocos.

(D) defende a idéia de que a visão do mundo como
tensão entre forças opostas − a dos defensores e a
dos inimigos da liberdade − é concepção
desvirtuada, produzida pela proximidade de
acontecimentos extraordinários que anteciparam
novos rumos para a sociedade.

(E) denuncia a irresponsabilidade de uma visão de
mundo maniqueísta (de um lado os defensores da
liberdade, de outro, seus inimigos), que, por sua
inoperância, provoca a promessa de mundos mais
justos, em que intelectuais e proletários formem uma
aliança digna.

_________________________________________________________

12. Contudo, seu diagnóstico da realidade, embora não

chegasse a abalar os alicerces dessa fé, já atentava para

as novas formas de manipulação e domínio emersas das

próprias revoluções democráticas, detectando um

problema central para aqueles que ainda hoje procuram

vincular a utopia à lógica dos fatos: até que ponto a busca

intelectual do verdadeiro e a ação solidária podem se

ampliar e ter efetividade em um universo impregnado − e

decodificado − pela cultura do individualismo e da

competição.

Observado o período acima e o contexto, é correto afirmar
que

(A) o emprego de já denota anterioridade da ação de
“diagnosticar” em relação à ação de “atentar”.

(B) a frase articulada em torno de detectando tem
caráter hipotético.

(C) a expressão ainda hoje contribui para exprimir a
idéia de anacronismo.

(D) as expressões a busca intelectual do verdadeiro e a
ação solidária correspondem, respectivamente, a
utopia e lógica dos fatos.

(E) os dois-pontos poderiam dar lugar, sem
comprometimento da correção e do sentido originais,
à formulação destacada em: “... a lógica dos fatos, a
saber, até que ponto...”.
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13. Contudo, seu diagnóstico da realidade, embora não

chegasse a abalar os alicerces dessa fé, já atentava para

as novas formas de manipulação e domínio emersas das

próprias revoluções democráticas...

No fragmento acima, sempre considerado o contexto,

(A) Contudo tem o mesmo valor que a expressão
destacada em “Ele não veio, ainda assim foi-lhe
feita a homenagem programada”.

(B) o emprego de próprias fortalece o seguinte
entendimento: não seria de se esperar que novas
formas de manipulação e domínio adviessem das
revoluções democráticas.

(C) se a frase embora não chegasse a abalar os
alicerces dessa fé for substituída por “se, por acaso,
não abalasse os alicerces dessa fé”, o sentido
original ficará mantido.

(D) seu remete a proletário moderno, termo da oração
imediatamente anterior.

(E) emersas, considerada em relação à palavra
“imersas”, pode servir de exemplo de palavra
homônima homófona e homógrafa.

_________________________________________________________

14. Passagens foram pontuadas de maneira distinta daquela
encontrada no texto. O segmento alterado, indicado entre
reticências, que está pontuado conforme a gramática
normativa e que mantém o sentido original, é:

(A) (linhas 2 e 3) ... acontecimentos, que anunciavam a
promessa de uma nova sociedade,...

(B) (linhas 3 a 5) ... pareciam dividir nitidamente o
mundo entre os defensores, e os inimigos da
liberdade, e do progresso social...

(C) (linhas 3 a 5) ... pareciam dividir nitidamente: o
mundo entre os defensores; e os inimigos da
liberdade e do progresso social...

(D) (linha 6) ... traduzir, em programas políticos, sua fé...

(E) (linhas 7 e 8) ... força emancipatória da aliança,
entre o intelectual educador, e, o proletário
moderno...

_________________________________________________________

15. Transpondo a frase os extraordinários acontecimentos
pareciam dividir nitidamente o mundo entre os defensores
e os inimigos da liberdade e do progresso social para a
voz passiva, a forma verbal corretamente obtida é:

(A) parecia ser dividido.

(B) pareciam ter sido divididos.

(C) tinha sido dividido.

(D) tinha parecido dividir.

(E) pareciam dividirem.

16. Muitos exemplos elucidam que é difícil harmonizar
instância particular /instância comum. O homem que milita
na esfera política está na hora de tomar consciência do
seu papel. Às vezes, seus interesses pessoais podem
correr o risco de prejuízo. Mas ele tem de ser um
mediador entre os anseios das diferentes camadas da
sociedade e o âmbito institucional em que se dão as
decisões; estas afetam o conjunto das pessoas.

O discurso acima está lógica, clara e corretamente
organizado num único período assim:

(A) Muitos são os exemplos que elucidam a dificuldade
de se harmonizar a instância particular com a comum,
a exigir a tomada de consciência do homem que milita
na esfera política acerca da necessidade de sua
atuação como mediador entre os anseios das distintas
camadas sociais e o âmbito institucional em que se
tomam decisões para o conjunto da sociedade, ainda
que, em certas circunstâncias, seus interesses
pessoais possam correr o risco de ser prejudicados.

(B) Visto que muitos exemplos elucidam como é difícil
harmonizar a instância particular e a comum, o
homem militante está na hora de tomar consciência
do seu papel político, quando corre o risco, às
vezes, de ter interesses pessoais prejudicados, mas
deve ser o mediador entre os anseios das diferentes
camadas da sociedade e o âmbito em que as
decisões coletivas são tomadas, que afetam a to-
dos.

(C) O homem que milita na esfera política está na hora de
tomar consciência − considerado que muitos
exemplos elucidam que é difícil harmonizar entre si as
instâncias particular e a comum: seu papel é daquele
que media os anseios das distintas camadas sociais e
o âmbito institucional em que as decisões são
tomadas, vindo a afetar o conjunto das pessoas e,
porventura, o seu próprio interesse pessoal.

(D) É difícil, e há exemplos disso, de que o particular e o
comum raramente se harmonizam, mas, mesmo
correndo riscos de ter interesses pessoais
prejudicados, o homem que milita na esfera política
tem de conscientizar de que seu papel é mediar
interesses entre os anseios das distintas camadas
da sociedade com o âmbito institucional em que as
decisões em plano de nação são tomadas.

(E) Muitas vezes o homem que milita na esfera política
conhece a dificuldade de harmonizar a instância
particular e a comum, e muitos exemplos há disso,
mas é chegada a hora de se tomar consciência do
papel do político como mediador dos anseios das
diferentes camadas da sociedade frente às
instituições em cujo o âmbito tomam-se decisões
que afetam toda a sociedade e talvez os interesses
pessoais dele.
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17. A frase que está clara e totalmente conforme a norma
padrão da Língua Portuguesa é:

(A) Estar atento é o dever da humanidade, no sentido de
que o descuido com a liberdade pessoal e coletiva
não volte a existir e para que sistemas de organiza-
ção não pareçam como uma receita para os povos.

(B) Naquele curso, os preparadores se comportavam
estabelecendo regras que, se forem seguidas, a
pessoa se tornaria um bom profissional, modelo
mesmo de atuação bem sucedida.

(C) Sendo um dos mais preparados, se não o mais
competente, começou dizendo que cada um dos que
ali estavam tinha condições de chegar aonde
quisesse, e que as metas pessoais poderiam ser
manifestadas dali a pouco.

(D) Em certos depoimentos é mostrado o como um
cidadão não deve agir, e a análise entre um compor-
tamento adequado e um considerado pouco eficaz
deixa claro o que é melhor.

(E) Apesar do homem não entender o motivo da presença
do delegado, observou que ele nada notou nas pes-
soas ali presentes que pudessem levantar suspeitas.

_________________________________________________________

18. A frase em que a grafia e a acentuação estão em
conformidade com as prescrições da norma padrão da
Língua Portuguesa é:

(A) Ao se estender esse viez interpretativo, correm o risco
de por tudo à perder, na medida em que será alterada
a estratégia da pesquisa previamente adotada.

(B) Sua pretenção ao consenso esvaiu-se quase que de
repente, quando notou que entorno de si as pessoas
mais pareciam descansar que dispostas à debates.

(C) Tomou como ultrage a displicência com que foi
recebido, advinhando que o mal-estar que impregna-
va o ambiente era mais que uma questão eminen-
temente pessoal.

(D) Estava atrás de um acessório que o despensasse de
promover a limpeza do aparelho e sua conseqüente
manutenção depois de cada utilização, mas não
pôde achá-lo por alí.

(E) Quando se considera a par do tema, ajuíza sem
medo, mas, ao se compreender insipiente, pára tudo
e pede aos especialistas que o catequizem no
assunto para não passar por néscio.

_________________________________________________________

19. A frase em que a concordância está totalmente conforme
as prescrições da norma padrão da Língua Portuguesa é:

(A) A legalidade e a pertinência dos contratos, pelo
menos agora, não é mesmo aferível, dado que no
campo das relações lusas-latino-americanas deve
haver muitos acordos sem registro.

(B) Os diretores houveram por bem antecipar o anúncio
das novas diretrizes, que deveriam passar a ser
respeitadas imediatamente em quaisquer que
fossem as áreas.

(C) Foi irresistível a idéia, naquela ocasião, de se
estipularem quais as ações solidárias mais úteis do
ano e concluiu-se que não existe condições de
acordo nesse particular.

(D) É possível que surja, e não existem pessoas que
defendam o contrário, opiniões divergentes de
especialistas renomados, e devemos considerá-las
com todo respeito.

(E) Os alicerces teóricos do modelo em estudo pode ser
encontrado em várias obras, de vários escritores,
inclusive na de um chinês, já encontrada em língua
portuguesa.

20. Considerada a norma padrão da Língua Portuguesa, a
frase que está totalmente correta é:

(A) Não sei porque o uso dos porquês constitui entraves,
visto que a grande maioria das gramáticas normativas
contém explicações detalhadas sobre o assunto.

(B) Vemos que a percepção de Vossa Senhoria vem de
encontro à nossa, Senhor Ministro, e que também
considera triste todas as situações relatadas, motivo
por que reiteramos que pode contar com nós todos
para enfrentar o desafio.

(C) Visitam muitas comunidades as quais o passado é
padrão para o presente e, nelas, se qualquer
inovação contradizer os costumes instituídos há
gerações, será imediatamente elidida.

(D) A questão com que os estudiosos não souberam
lidar tem a ver com a impressão que causaram nos
habitantes da mata: a de que vinham para instruí-los
a como viver bem.

(E) A produção daquele grupo de nativos é 2 vezes
superior da que se realiza pelos que vêm de fora e,
se não advirem, por interferência dos mal-
informados, restrições ao modo primitivo de tratar as
fibras, essa proporção pode aumentar.

_________________________________________________________

21. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no
qual deverão constar as atribuições, os deveres, as res-
ponsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado,
que não poderão ser alterados unilateralmente, por qual-
quer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos
em lei. Com relação à posse é correto afirmar que

(A) a posse ocorrerá no prazo de noventa dias contados
da publicação do ato de provimento.

(B) só haverá posse nos casos de provimento de cargo
por nomeação.

(C) a posse não poderá ocorrer mediante qualquer tipo
de procuração, tratando-se de um ato personalís-
simo envolvendo a Administração Pública.

(D) a posse e o exercício deverão ocorrer no prazo de
cento e vinte dias contados da nomeação.

(E) a posse em cargo público, em regra, não dependerá
de prévia inspeção médica oficial, tratando-se esse
ato de faculdade da administração pública.

_________________________________________________________

22. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento
efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de
pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder,
com prévia apreciação do órgão central do SIPEC. A
redistribuição ocorrerá ex officio para

(A) ajustamento de lotação e da força de trabalho às
necessidades dos serviços inclusive nos casos de reor-
ganização, extinção ou criação de órgão ou entidade.

(B) ajustamento de lotação e da força de trabalho às
necessidades dos serviços, exceto nos casos de reor-
ganização, extinção ou criação de órgão ou entidade.

(C) apenas para ajustamento de lotação, mas facultado, os
casos de extinção ou criação de órgão ou entidade.

(D) apenas para ajustamento de lotação, mas facultado, os
casos de reorganização de órgão ou entidade.

(E) atender às necessidades dos serviços nas hipóteses de
extinção ou criação de órgão ou entidade, desde que
haja efetivo interesse da administração, e que não seja
caso de reorganização de órgão ou entidade.
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23. Segundo a Lei no 8.112/90, o auxílio-moradia

(A) continuará sendo pago por três meses no caso de
falecimento, exoneração, colocação de imóvel fun-
cional à disposição do servidor ou aquisição de imóvel.

(B) consiste no ressarcimento das despesas comprova-
damente realizadas pelo servidor com aluguel de
moradia, no prazo de seis meses após a comprova-
ção da despesa pelo servidor.

(C) será concedido ao servidor público federal estável
que preencher os requisitos legais, inclusive na hipó-
tese de cônjuge ou companheiro do servidor ocupar
imóvel funcional.

(D) é limitado a cinqüenta por cento do valor do cargo
em comissão ocupado pelo servidor e não poderá
ser superior a setenta por cento do valor do auxílio-
moradia recebido por Ministro de Estado.

(E) não será concedido por prazo superior a cinco anos
dentro de cada período de oito anos, ainda que o
servidor mude de cargo ou de Município de exercício
do cargo.

_________________________________________________________

24. Diego, funcionário público federal, foi demitido em razão
de ter aplicado de forma irregular dinheiros públicos.
Neste caso, Diego

(A) não poderá retornar ao serviço público federal, pelo
prazo de dez anos.

(B) estará incompatibilizado para nova investidura em
cargo público federal, pelo prazo de cinco anos.

(C) não poderá retornar ao serviço público federal, por
expressa vedação legal.

(D) estará incompatibilizado para nova investidura em
cargo ou função pública federal, pelo prazo de
quinze anos.

(E) estará impedido de ocupar cargo ou função pública
federal, pelo prazo de sete anos.

_________________________________________________________

25. Considere as seguintes assertivas a respeito das respon-
sabilidades:

I. A responsabilidade administrativa do servidor será
afastada no caso de absolvição criminal que negue
a existência do fato ou sua autoria.

II. Não há responsabilidade civil decorrente de ato
omissivo culposo, independentemente de resultar
em prejuízo ao erário ou a terceiros.

III. Tratando-se de dano causado a terceiros, respon-
derá o servidor perante a Fazenda Pública, em
ação regressiva.

IV. As sanções civis, penais e administrativas poderão
cumular-se, sendo independentes entre si.

De acordo com a Lei no 8.112/90, está correto o que cons-
ta APENAS em

(A) I e II.
(B) I e III.
(C) I, II e IV.
(D) I, III e IV.
(E) II, III e IV.

_________________________________________________________

26. É cargo privativo de brasileiro nato o de

(A) Senador.
(B) Ministro da Fazenda.
(C) Presidente do Banco Central do Brasil.
(D) Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
(E) Presidente da Câmara dos Deputados.

27. A Constituição Federal Brasileira de 1988 proíbe a
realização de qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, aos menores de

(A) 12 anos.
(B) 14 anos.
(C) 16 anos.
(D) 18 anos.
(E) 21 anos.

_________________________________________________________

28. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os
maiores de

(A) dezesseis anos e facultativos para os analfabetos,
maiores de quatorze anos e para os menores de
dezesseis e menores de dezoito anos.

(B) dezoito anos e facultativos para os analfabetos,
maiores de sessenta e cinco anos e para os maiores
de dezesseis e menores de dezoito anos.

(C) dezoito anos e facultativos para os analfabetos, para
os maiores de sessenta anos e para os maiores de
dezesseis e menores de dezoito anos.

(D) dezoito anos e facultativos para os analfabetos, para
os maiores de setenta anos e para os maiores de
dezesseis e menores de dezoito anos.

(E) vinte e um anos e facultativos para os analfabetos,
maiores de setenta anos e para os maiores de
dezesseis e menores de vinte e um anos.

_________________________________________________________

29. Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no

(A) mínimo, cinco juízes, dentre brasileiros, com mais de
trinta e cinco e menos de setenta anos de idade.

(B) mínimo, sete juízes, dentre brasileiros com mais de
trinta e menos de sessenta e cinco anos de idade.

(C) máximo, sete juízes, dentre brasileiros natos, com
mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco
anos de idade.

(D) máximo, nove juízes, dentre brasileiros natos, com
mais de trinta e menos de sessenta anos de idade.

(E) máximo, onze juízes, dentre brasileiros, com mais de
trinta e cinco e menos de sessenta anos de idade.

_________________________________________________________

30. Quanto as funções essenciais à Justiça estabelecidas na
Constituição Federal, considere:

I. Ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis.

II. O Conselho Nacional do Ministério Público tem
como seu presidente o Presidente do Superior
Tribunal de Justiça.

III. O Chefe do Ministério Público nos Estados é o
Defensor Público-Geral, escolhido, em lista tríplice
pelas Assembléias Legislativas.

IV. O Membro do Ministério Público adquirirá a
vitaliciedade, após quatro anos de exercício.

V. São princípios institucionais do Ministério Público a
unidade, a indivisibilidade e a independência funcio-
nal.

Está correto o que consta APENAS em

(A) I e V.
(B) II e IV.
(C) III, IV e V.
(D) I, II e III.
(E) II e V.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Em indivíduos com provável parada cardiorrespiratória, é
de vital importância a rapidez na prestação dos primeiros
socorros. No socorro básico, qual deve ser a abordagem
inicial?

(A) Acionar o sistema de emergência avançado –
Serviço de Atendimento Médico de Urgência
(SAMU), Corpo de Bombeiros.

(B) Detecção da inconsciência da vítima.

(C) Abertura das vias aéreas.

(D) Ventilação boca a boca.

(E) Circulação artificial.
_________________________________________________________

32. Assinale a alternativa INCORRETA, com relação à
tuberculose.

(A) O exame do escarro deve ser colhido em jejum (de
preferência pela manhã), utilizando as secreções da
via aérea superior. Ao acordar, o paciente deve
respirar e tossir, expelindo o material das vias
aéreas, que será analisado.

(B) Considerando o aumento da incidência da infecção
pelo HIV, deve-se investigar a infecção por esse
vírus em indivíduos diagnosticados com tuberculose.

(C) Tuberculose pulmonar bacilífera é caracterizada
quando o paciente apresenta duas baciloscopias
diretas positivas, ou uma baciloscopia positiva e
cultura positiva, ou uma baciloscopia positiva e
imagem radiológica sugestiva.

(D) Tuberculose pulmonar escarro-negativa é
caracterizada quando o paciente apresenta duas
baciloscopias negativas com imagem radiológica
sugestiva e achados clínicos ou outros exames
complementares que permitam o diagnóstico de
tuberculose.

(E) Tuberculose extrapulmonar é caracterizada quando
o paciente apresenta evidências clínicas, achados
laboratoriais/histopatológicos compatíveis com
tuberculose extrapulmonar ativa, ou pacientes com
pelo menos uma cultura positiva para M.tuberculosis
de material proveniente de localização
extrapulmonar.

_________________________________________________________

33. O tratamento correto para sífilis tardia é penicilina G

(A) benzatina – 1 dose única.
(B) benzatina – 2 doses semanais.
(C) benzatina – 3 doses semanais.
(D) cristalina aquosa – 10 dias.
(E) cristalina aquosa – 7 dias.

_________________________________________________________

34. Para qual infecção oportunista, associada à Síndrome de
Imunodeficiência Adquirida, deve haver tratamento
profilático?

(A) Herpes Genital.
(B) Hepatite.
(C) Sífilis.
(D) Infecção por Toxoplasma Gondi.
(E) Sífilis e tétano.

35. Para o diagnóstico clínico correto da labirintite relacionada
ao trabalho, pode-se utilizar a prova de

(A) Unterberger.

(B) Lermoberg.

(C) Etchenique.

(D) Rosenberg.

(E) Becker.

_________________________________________________________

36. Assinale a alternativa INCORRETA, com relação à toxo-
plasmose.

(A) Pode ser adquirida através do consumo de carne
mal cozida, ingestão de água natural.

(B) O quadro reacional da linfadenite toxoplásmica é
composto de hiperplasia folicular reativa, entre
outros.

(C) Alterações oculares, de volume do crânio e deficiência
mental, são características da toxoplamose congênita.

(D) O hemograma, na toxoplasmose invasiva do tipo
septicêmico, pode mostrar leucopenia acentuada,
ausência de eosinófilos, linfocitose relativa e
algumas atipias linfocitárias.

(E) A materna, adquirida durante a gravidez, acaba por
determinar em todos os casos a infecção congênita.

_________________________________________________________

37. Das alternativas abaixo, assinale a que indica o melhor
tratamento da cisticercose.

(A) Tiabendazol por 2 dias.

(B) Mebendazol por 3 dias.

(C) Ciprofloxacina por 7 dias.

(D) Praziquantel por 30 dias.

(E) Tetraciclina por 10 dias.

_________________________________________________________

38. Das alternativas abaixo, qual está correta em relação à
forma de transmissão e sorologia para hepatite A, B e C?

Forma de
transmissão Sorologia

(A)

Hepatite A

Hepatite B

Hepatite C

fecal-oral / antígeno − anticorpo

fecal-oral, sexual e vertical / antígeno −  anticorpo

fecal-oral e vertical / antígeno − anticorpo

(B)

Hepatite A

Hepatite B

Hepatite C

fecal-oral/antígeno - anticorpo

fecal-oral, sexual, vertical e parenteral/antígeno
− anticorpo

parenteral, vertical e sexual/anticorpo

(C)

Hepatite A

Hepatite B

Hepatite C

fecal-oral e vertical / antígeno

fecal-oral, sexual, parenteral e vertical / anticorpo

fecal-oral e sexual / antígeno − anticorpo

(D)

Hepatite A

Hepatite B

Hepatite C

fecal-oral / antígeno

fecal-oral, sexual e vertical / anticorpo

parenteral, sexual, vertical e fecal-oral / antíge-
no-anticorpo

(E)

Hepatite A

Hepatite B

Hepatite C

fecal-oral / anticorpo

fecal-oral, sexual e parenteral / anticorpo

parenteral e fecal-oral / anticorpo
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39. Dentre os tipos de insuficiência coronária causados pela
diminuição da oferta de oxigênio (redução do fluxo
coronário), qual alternativa está correta para alteração
orgânica e congênitas das coronárias?

(A) Embolias.
(B) Endarterite.
(C) Aterosclerose.
(D) Distúrbios metalólicos.
(E) Necrose da túnica média.

_________________________________________________________

40. Considere os seguintes grupos de fármacos anti-
hipertensivos:

I. diuréticos = hidroclorotiazida – clonidina

II. antagonistas adrenérgicos = propanol – nadolol

III. antagonistas do cálcio = felodipina-nitrendipina

IV. antagonistas do sistema renina-angiotensina =
verapamil-losartano

Está correto o que consta APENAS em

(A) I e II.
(B) I e III.
(C) II e III.
(D) II e IV.
(E) III e IV.

_________________________________________________________

41. Os rins são particularmente sensíveis à toxicidade de
drogas, uma vez que são responsáveis pela eliminação de
grande quantidade dessas substâncias. A nefrotoxicidade
pode ocorrer por vários mecanismos, mas a droga que
evolui para a lesão tubular direta é

(A) Aminoglicosídeos.
(B) Antiinflamatórios não hormonais.
(C) Contrastes radiológicos iodados.
(D) Rifampicina.
(E) Ciclosporina A.

_________________________________________________________

42. A doença renal crônica é atualmente um problema de
saúde pública mundial. O aumento de sua incidência
decorre principalmente da maior expectativa de vida da
população e do aumento da prevalência de diabete melito,
hipertensão arterial e obesidade. A progressão da
nefropatia crônica tem cinco (5) estágios, sendo que é
indicada ao paciente a terapia de substituição renal no
estágio

(A) 5
(B) 4
(C) 3
(D) 2
(E) 1

_________________________________________________________

Instruções: As questões de números 43 e 44 apresentam um
conjunto de três afirmações. Assinale a alternativa
correta, utilizando a chave abaixo.

(A) Somente a afirmativa I é correta.

(B) Somente a afirmativa II é correta.

(C) Somente a afirmativa III é correta.

(D) Somente as afirmativas I e II são corretas.

(E) Somente as afirmativas I e III são corretas.

43. I. A ornitose é uma doença ocupacional em
trabalhadores veterinários e é causada por
Chlamydia psittaci.

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

II. O mycoplasma pneumoniae é inibido pela tetra-
ciclina.

III. A pseudomonas é um dos fungos mais potentes
nas infecções hospitalares.

_________________________________________________________

44. I. A fibrose hepática caracteriza-se pelo aumento do
colágeno hepático total e de outras matrizes
protéicas e é resultado de uma cicatrização
continuada do parênquima hepático.

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

II. A síndrome resultante do fluxo deficiente de bile
para o duodeno é comumente chamada de
colangite biliar.

III. A síndrome do intestino irritável caracteriza-se por
ocorrência de sintomas abdominais ou manifes-
tações atribuíveis ao aparelho digestivo sem
explicação clara em causas orgânicas.

_________________________________________________________

45. Considere o padrão de doenças e sintomas.

a. Hipertireoidismo   I. palidez, fraqueza, fa-
diga e petéquias

b. Diabetes Mellitus  II. eritema palmar e hi-
perdefecação

c. Lupus eritematoso
sistêmico

III. proteinúria e úlceras
orais

d. Artrite reumatóide  IV. amiotrofia e incon-
tinência anorretal

e. Leucemias   V. mialgia, febre e ri-
gidez

Assinale a associação correta.

(A) a-I, b-II, c-III, d-IV, e-V

(B) a-II, b-IV, c-III, d-V, e-I

(C) a-III, b-V, c-IV, d-I, e-II

(D) a-IV, b-I, c-V, d-II, e-III

(E) a-IV, b-II, c-V, d-I, e-III
_________________________________________________________

46. Considere o padrão de doenças e sintomas pulmonares.

a. Asma   I. incidência maior nos
extremos de idade

b. Pneumonias  II. tem relação direta com
o tabagismo

c. Neoplasias de
Pulmão

III. uma das primeiras
causas de mortalidade
hospitalar e a principal
complicação pulmonar
aguda em pacientes
hospitalizados

d. Tromboembolismo
Pulmonar

 IV. causa principal de
morte em homens

e. Doenças Pulmo-
nar Obstrutiva
Crônica

  V. 4a causa de internação
no SUS

Assinale a única alternativa que estabelece corretamente
as associações entre as colunas no quadro acima.

(A) a-I, b-III, c-II, d-IV, e-V
(B) a-I, b-II, c-III, d-IV, e-V
(C) a-II, b-I, c-IV, d-III, e-II
(D) a-V, b-I, c-IV, d-III, e-II
(E) a-V, b-II, c-III, d-IV, e-I
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47. Disfagia é o principal sintoma das doenças do esôfago,
sendo muito importante a sua caracterização para o
manejo dos pacientes. As causas são divididas em
mecânicas e neuromusculares. A causa mecânica é

(A) polimiosite.

(B) esclerodermia.

(C) bócios mergulhantes.

(D) espasmo esofágico difuso.

(E) acalasia.
_________________________________________________________

48. Considere os itens abaixo.

I. baixa ingesta de cálcio;

II. história familiar;

III. alta ingesta de proteínas;

IV. menopausa precoce.

São fatores de risco para a osteoporose:

(A) I e II, apenas.

(B) I e III, apenas.

(C) II e III, apenas.

(D) II e IV, apenas.

(E) I, II, III e IV.
_________________________________________________________

49. A classificação das crises epilépticas e das epilepsias é de
fundamental importância, pois implicará na conduta
adequada e em seu tratamento. Os tipos corretos de
crises epilépticas são:

(A) focais ou parciais, criptogênicas, generalizadas,
idiopáticas e sintomáticas.

(B) com ou sem perda de consciência, simples e
complexas, livres, criptogênicas e motoras.

(C) generalizadas, idiopáticas, livres, simples e
complexas e tônicas.

(D) focais ou parciais, sintomáticas, paramétricas,
complexas com ou sem perda de consciência.

(E) interictais, tônicas, clônicas, atônicas, retráteis e
generalizadas.

_________________________________________________________

50. No diagnóstico de depressão quando se afirma que o
humor deve durar pelo menos duas semanas, pode-se
afirmar que esta sintomatologia seja compatível com um
quadro de depressão

(A) moderada.

(B) distímico.

(C) leve.

(D) recorrente.

(E) grave.

51. Atualmente, frente à complexidade que o trabalho tem
apresentado na sociedade moderna e seu amplo espectro
de ação, a área da saúde que cuida dos trabalhadores
pode melhor ser denominada de

(A) Medicina do Trabalho.

(B) Saúde ocupacional.

(C) Saúde dos trabalhadores.

(D) Riscos ocupacionais dos trabalhadores.

(E) Saúde, trabalho e meio ambiente.
_________________________________________________________

52. Para evitar o desencadeamento das LER/DORT (lesões
por esforços repetitivos/distúrbios ósteomusculares rela-
cionados ao trabalho) é importante haver

(A) carga estática e músculo-esquelética.

(B) automação das atividades.

(C) controle da tarefa.

(D) exigências cognitivas e físicas simultâneas.

(E) variação ou não das tarefas.
_________________________________________________________

Instruções: As questões de números 53 a 56 apresentam um
conjunto de três afirmações. Assinale a alternativa
correta, utilizando a chave abaixo.

(A) Somente a afirmativa I é correta.

(B) Somente a afirmativa II é correta.

(C) Somente a afirmativa III é correta.

(D) Somente as afirmativas I e II são corretas.

(E) Somente as afirmativas I e III são corretas.

53. Sobre a saúde do trabalhador:

I. A história clínica e ocupacional, virtualmente
decisiva em qualquer diagnóstico e/ou investigação
de nexo causal; o estudo do posto de trabalho, o
exame clínico (físico e mental), os exames
complementares e a literatura atualizada são
importantes para o nexo ocupacional.

(A) (B)  (C)  (D)  (E)
II. O estudo da organização do trabalho; os dados

epidemiológicos, o monitoramento biológico dos
agravos crônicos e a farmacogenômica balisam o
nexo em saúde ocupacional.

III. A partir de 2007, todo trabalhador, registrado ou
não, que sofrer um acidente terá a CAT (Comu-
nicação de Acidente de Trabalho) aberta para nexo
ocupacional.

_________________________________________________________

54. Sobre o ambiente de trabalho:

I. O conhecimento do ambiente de trabalho é de
fundamental importância em perícias médicas.

(A)  (B)  (C)  (D)  (E)
II. Uma vistoria ao ambiente de trabalho, sua

avaliação e o estudo do local de trabalho deve ser
realizado por todos da equipe, incluindo médico do
trabalho, enfermeiro do trabalho, técnico e
engenheiro de segurança.

III. Uma empresa, mesmo não poluidora do ambiente,
responderá pela saúde da população que mora ao
redor desta.
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55. Sobre a toxicologia ocupacional:

I. Sempre que há uma maior dose, há um maior efeito
da substância química no organismo.

(A) (B) (C)  (D)  (E)
II. As questões de adição de álcool no ambiente de

trabalho geralmente podem ser consideradas
ocupacionais frente aos aspectos psicológicos que
um trabalhador está exposto na organização do
trabalho.

III. Alguns gases podem ser asfixiantes simples como
o monóxido de carbono e o metano.

_________________________________________________________

56. Ações sobre a reprodução:

I. Alterações menstruais podem ocorrer por
exposição a agentes químicos.

(A)  (B)  (C)  (D)  (E)
II. Estudos caminham para a relação da exposição

pré-natal dos pais e à saúde dos filhos.

III. Avaliação das características de dose-resposta não
é utilizada no gerenciamento do risco reprodutivo.

_________________________________________________________

57. De acordo com a Norma Regulamentadora no 9 – do
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o
empregador ou instituição deverá manter um registro de
dados, estruturado de forma a constituir um histórico técnico
e administrativo do desenvolvimento do Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais. Esses dados devem ficar
arquivados a disposição das autoridades competentes. Por
quanto tempo essa documentação deverá ficar arquivada e
para quem mais deverá estar disponível?

Tempo de
arquivamento

(em anos)
Disponibilização

(A) 20 trabalhadores e para os membros da
CIPA

(B) 30 trabalhadores ou seus representantes

(C) 30 trabalhadores ou para os membros
da CIPA

(D) 20 representantes dos trabalhadores e
para os membros da CIPA

(E) 20 trabalhadores ou seus representantes
_________________________________________________________

58. De acordo com a Norma Regulamentadora no 7, do
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
(PCMSO), assinale a alternativa INCORRETA.

(A) O exame médico periódico deverá ser anual para
trabalhadores menores de 18 anos e maiores de 45
anos.

(B) Os dados obtidos nos exames médicos, avaliações
clínicas e exames complementares deverão ser
mantidos em prontuários clínicos individuais e
arquivados por 20 anos.

(C) O Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional deverá obedecer a um planejamento
em que estejam previstas as ações a serem
executadas durante o ano, devendo estas ser objeto
de relatório anual.

(D) Todo estabelecimento deverá estar equipado com
material necessário à prestação de primeiros socorros.

(E) Ficam desobrigadas de indicar médico coordenador
as empresas de grau de risco 1 e 2, segundo o
quadro da Norma Regulamentadora no 4, com até 25
empregados e aquelas com grau de risco 3 e 4,
segundo o quadro da Norma Regulamentadora no 4
com até 10 empregados.

59. O quadro encontrado em trabalhador de mina de carvão
que se apresenta radiograficamente com múltiplas lesões
nodulares esféricas com bordos nitidamente demarcados,
encontradas em ambos os pulmões, chamado Síndrome
de Caplan, é a associação entre pneumoconiose e

(A) tuberculose.

(B) asma.

(C) artrite reumatóide.

(D) oclusão das vias hepáticas.

(E) insuficiência renal.
_________________________________________________________

60. A cloracne tem sido descrita como resultante da exposição
a várias substâncias. Qual substância abaixo pode estar
relacionada ao aparecimento dessa dermatose
ocupacional?

(A) Bromo benzeno.

(B) Tolueno.

(C) Berilo.

(D) Xileno.

(E) Flúor.
_________________________________________________________

61. Com relação às Doenças Osteomoleculares Relacionadas
ao Trabalho (DORT), assinale a alternativa que associa
corretamente a patologia com o tipo de atividade
desenvolvida.

(A) Síndrome do túnel do carpo = empacotar

(B) Síndrome do desfiladeiro torácico = digitar

(C) Epicondilites do cotovelo = torcer roupas

(D) Tenossinovite do DeQuervain = operar mouse

(E) Tenossinovite dos extensores dos dedos = operar
moto-serra

_________________________________________________________

62. Considere os principais sintomas da intoxicação pelo
antimônio.

I. vômito copioso - náuseas - sensação de embriaguez

II. diarréia coleriforme - dores abdominais intensas

III. diarréia abundante e freqüente - extremidades frias -
anúria

IV. Vômito mucosanguinolento - insuficiência circulatória

Está correto o que consta APENAS em

(A) I e II.

(B) I e III.

(C) II e III.

(D) II e IV.

(E) III e IV.
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63. Considere os tipos de vacinas recomendadas para
imunização dos trabalhadores adultos em geral.

I. Tétano/Difteria
II. Hepatite B/Pneumocócica

III. Gripe/Hepatite B
IV. Tétano/Difteria/Hepatite A

Está correto o que consta APENAS em

(A) I e II.

(B) I e III.

(C) II e III.

(D) II e IV.

(E) III e IV.
_________________________________________________________

64. Entre os fatores relacionados ao trabalho, é clássica a
descrição de uma maior incidência de doença
coronariana, incluindo infarto agudo do miocárdio, em
trabalhadores expostos a

(A) estireno.

(B) mercúrio.

(C) arsênico.

(D) sulfeto de carbono.

(E) gás sulfídrico.
_________________________________________________________

65. Considere as seguintes afirmações:

I. Em algumas ocupações têm sido registrada
elevada prevalência de Hipertensão Arterial
Sistêmica (HAS), como, por exemplo, nos
controladores de tráfego aéreo;

II. Quando comparados com seus próprios exames
admissionais, observa-se uma prevalência maior
nos trabalhadores de torres de grande movimento
do que naqueles das de pequeno movimento;

III. A HAS pode ser classificada conforme a gravidade
do quadro, com base nos níveis da pressão arterial
(PA) diastólica, seguindo os seguintes parâmetros:

HAS leve – diastólica entre 90 e 99 mm/Hg e
sistólica entre 140 e 159 mmHg;

HAS moderada – diastólica entre 100 e 109 mmHg
e sistólica entre 160 e 179 mmHg;

HAS grave – diastólica acima de 110 mmHg e
sistólica acima de 180 mmHg.

Está correto o que consta em

(A) I, apenas.

(B) II, apenas.

(C) I e II, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.

66. Para que se implemente um SESMT (Serviço de Saúde e
Segurança e Medicina do Trabalho) em uma empresa, é
necessário ter como guia as normas regulamentadoras
(NR), sendo as mais importantes as de nos 7, 9, 15, 17 e a
de no

(A)   1

(B)   3

(C)   5

(D) 10

(E) 22
_________________________________________________________

67. O termo coping é usado para controlar, gerenciar ou
alterar um problema, podendo ser enfocado no problema
ou pode também regular a resposta emocional ao
problema, sendo utilizado nas questões ocupacionais de

(A) Neurose reativa ao trabalho pesado.

(B) Burnout e na problematização da dor.

(C) Assédio e a alienação no trabalho.

(D) Estresse e com mudanças de atitudes.

(E) Depressão desencadeadas por agentes químicos.
_________________________________________________________

68. O trabalho pode afetar o sistema imunológico, podendo
causar imunosupressão como o

(A) cromo, formaldeídos e corante.

(B) níquel, pesticidas e manganês.

(C) magnésio, berílio e lã de vidro.

(D) dibenzodioxinas e isocianatos.

(E) benzeno, bifenilas policloradas e o chumbo.
_________________________________________________________

69. Os produtos agroquímicos podem ser fertilizantes ou adu-
bos sendo os mais preocupantes, pelos efeitos ocu-
pacionais,

(A) os organoclorados e o etileno.

(B) as aminas aromáticas e o berílio.

(C) os nitratos, sais de potássio e os fosfatos.

(D) os organofosforados e os derivados do tolueno.

(E) o zinco, manganês e o xileno.
_________________________________________________________

70. A osteoporose asséptica da cabeça do fêmur pode
aparecer como conseqüência de exposição

(A) ao dissulfeto de carbono (CS2).

(B) ao óxido de nitrogênio.

(C) ao chumbo.

(D) às condições hiperbáricas.

(E) às condições de  anoxemia.
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