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CCAARRGGOO::  MMÉÉDDIICCOO  DDOO  TTRRAABBAALLHHOO  ((MMDDTT)) 
 

Texto para responder às questões de 01 a 05. 
 

Na ordem do dia 
 

A mobilidade entrou definitivamente na pauta do poder público. Há dois anos, o Brasil conta com uma Política 
Nacional de Mobilidade Urbana, que foi instituída pela Lei 12.587/2012. Nela ficou estabelecida a prioridade do transporte 
coletivo sobre o individual e da circulação de pedestres sobre a de veículos. Uma de suas diretrizes é a integração da 
mobilidade com a política de desenvolvimento urbano. Até 2015, deverão ser desenvolvidos planos locais e regionais de 
mobilidade, como condição para que estados e municípios obtenham financiamentos para essa área.  

 Outra conquista está em curso. Em dezembro de 2013, a Câmara dos Deputados aprovou a Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) 90/2011, que tramita agora no Senado, que equipara o transporte coletivo ao rol dos demais direitos 
sociais. A nova condição legal poderá significar a adoção de políticas públicas de maior alcance social.  

(Revista Vértice CREA – Minas. Mar./abr. 2014. Ed. Posigraf S/A.) 
 

01 
O trecho “Até 2015, deverão ser desenvolvidos planos locais e regionais de mobilidade, como condição para que estados 

e municípios obtenham financiamentos para essa área.” (1º§) tem mantida a correção gramatical e semântica em: 
A) Até 2015, deverão ser desenvolvidos planos locais e regionais de mobilidade, havendo condição para que estados e 

municípios obtenham financiamentos para essa área. 
B) Planos locais e regionais de mobilidade deverão ser desenvolvidos, até 2015, sendo condição para que estados e 

municípios obtenham financiamentos para essa área. 
C) Até 2015, deveriam ser desenvolvidos planos locais e regionais de mobilidade, como condições para que estados e 

municípios obtenham financiamentos para essa área. 
D) Planos locais e regionais de mobilidade deverão ser desenvolvidos, até 2015, desde que demonstrem condição para 

que estados e municípios obtenham financiamentos para essa área. 
 

02  
Acerca do trecho “[...] equipara o transporte coletivo ao rol dos demais direitos sociais.” (2º§) considere as alterações 
propostas e assinale a que está de acordo com a correção gramatical. 
A) Ao substituir “rol” por “declaração” torna-se facultativo o uso do acento grave indicador de crase. 
B) Ao substituir “rol” por “declaração” torna-se obrigatório o uso do acento grave indicador de crase. 
C) Diante de “transporte coletivo”, faculta-se a anteposição da preposição “a” eliminando o uso do artigo “o”. 
D) Ocorrendo a inversão da ordem em que são apresentados os complementos verbais, anula-se a dupla regência. 
 

03 
De acordo com as ideias do texto, pode-se inferir, quanto à questão da mobilidade urbana, que 
A) a partir de 2013 deverão ser desenvolvidos planos de mobilidade, objetivando assegurar o acesso aos direitos sociais 

instituídos por lei. 
B) tornou-se prioridade do poder público, há dois anos, através da Política Nacional de Mobilidade Urbana, instituída 

pela Lei 12.587/2012. 
C) é vista com grande importância pelo poder público de modo que, a seu respeito, foi instituída, há dois anos, uma 

Política Nacional de Mobilidade Urbana. 
D) há uma previsão de que, a partir de 2015, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, instituída pela Lei 12.587/2012, 

entre em vigor em todo o território nacional. 
 

04 
Considerando a relação semântica estabelecida em “[...] como condição para que estados e municípios obtenham 

financiamentos [...]” (1º§), é correto afirmar que o termo em destaque denota 
A) finalidade.       C) termo de movimento. 
B) causa, motivo.      D) circunstância de lugar, origem.  
 

05 
Dentre os pares abaixo, assinale o que apresenta a grafia correta da forma verbal correspondente. 
A) urbana / urbanizar      C) mobilidade / mobilisar 
B) prioridade / preorizar     D) desenvolvimento / dezenvolver 
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Texto para responder às questões de 06 a 10. 
 

O rápido e significativo crescimento das cidades brasileiras, nas últimas seis décadas, ocasionou três fenômenos de 
grande relevância: 

• transição de um país predominantemente rural para o patamar atual onde aproximadamente 80% da população 
passa a residir em áreas urbanas; 

• triplicação da população ao longo deste mesmo período; 

• crescimento da frota de veículos, a partir do desenvolvimento industrial com foco na indústria automobilística. 
A consideração da inter-relação existente entre cidades sustentáveis, redes de transporte de qualidade, eficiência 

energética, respeito ao meio ambiente e renda da população, impõe-se como questão indiscutível, exigindo atuação e 
colaboração entre os diferentes setores de governo e ação integrada nos três níveis de poder, sob pena de não alcançar 
a desejada inclusão social com qualidade de vida nas cidades.  

A experiência mundial aponta para a importância dos sistemas sobre trilhos como uma solução eficiente para 
estruturação das redes de transporte urbano nas médias e grandes cidades. O setor metroferroviário é capaz de 
proporcionar impactos muito relevantes e positivos sobre os aspectos anteriormente mencionados. Ao mesmo tempo, 
exige vultosos investimentos para sua implantação e expansão, tornando imprescindível o apoio da União, em conjunto 

com os poderes locais, num planejamento mais amplo e consistente de priorização de investimentos no setor. 
 (Disponível em: http://www.cbtu.gov.br/estudos/evol_inst/evolucao.pdf.) 

 

06 
Considerando a acentuação gráfica das palavras, analise as afirmativas a seguir. 
I. As palavras “rápido” e “últimas” são acentuadas em decorrência de mesma regra gramatical. 
II. As palavras “décadas” e “fenômenos” são acentuadas em decorrência de diferentes regras gramaticais. 
III. O plural de “indiscutível” é acentuado em decorrência de mesma regra gramatical que justifica o acento gráfico em 

“sustentáveis”.  
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I.    B) II.    C) I e II.    D) I e III.  

 

07  
De acordo com as ideias expressas no texto, considere os aspectos relacionados à compreensão e interpretação e 

assinale a afirmativa correta.  
A) A estrutura textual apresenta, em seu 1º§, causa e consequências. 
B) É feita uma análise crítica dos efeitos do crescimento das cidades brasileiras nos últimos tempos. 
C) No 2º§, ocorre o detalhamento dos efeitos do crescimento das cidades brasileiras apresentados anteriormente.  
D) Os efeitos do crescimento das cidades brasileiras apresentados demonstram pontos de vista do articulista sobre o 

tema abordado.  

  

08  
Dentre os termos destacados a seguir, indique o que, no texto, desempenha a mesma função sintática de “consideração” 
(2º§). 

A) “questão” (2º§).      C) “experiência” (3º§). 
B) “inclusão” (2º§).      D) “planejamento” (3º§). 
 

09  
Considerando o contexto, a palavra “vultosos” (3º§) atribui a “investimentos” uma característica que se relaciona, 
quanto ao campo semântico, a dados   
A) equitativos.   B) pejorativos.   C) quantitativos.  D) qualificativos. 
 

10  
Considerando aspectos e estrutura textuais, é correto afirmar que o texto tem com principal objetivo 
A) argumentar acerca da importância do transporte urbano “metroferroviário”. 
B) discutir acerca dos efeitos causados pelo rápido crescimento das grandes cidades.  

C) diagnosticar atuais condições de transportes urbanos apontando possíveis soluções.  
D) expor informações, de forma objetiva, sobre o transporte urbano “metroferroviário”. 
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 
11 
Sejam f(x) = 4x + b e sua inversa f–1(x) = ax + 3. O produto a . b é igual a 
A) 2.    B) 4.    C) –6.    D) –3. 

 
12 
O menor valor inteiro de m para que as funções y = (2m – 11) x + 5 e y = (–4m – 15) x + 2 sejam decrescentes é 
A) 1.    B) –1.    C) –2.    D) –3. 

 
13 
O gráfico de uma função f(x) do 1º grau y = ax + b está representado a seguir. O valor do coeficiente a é igual a 

 
A) –1.     
B) –2.     
C) –3.     
D) –4. 
 
 
 
 
 

14 
Sabe-se que a relação entre os números é igual para todos os triângulos a seguir. 
 

                     
 

A soma de todos os números que substituem corretamente as 3 interrogações é igual a 
A) 185.    B) 198.    C) 210.    D) 228.  

 
15 
Numa caixa há vários ovos entre caipira e de granja. Se, na retirada de um ovo, a probabilidade de que o mesmo seja 
caipira é 40% e a diferença entre os dois tipos de ovos é igual a 6, então o número total de ovos que existem nessa 
cesta corresponde a 
A) 2 dúzias.   B) 3 dúzias.   C) 1 dúzia e meia.  D) 2 dúzias e meia. 

 
INFORMÁTICA 

16 
Na ferramenta BrOffice.org 2.4 (configuração padrão – idioma português Brasil), ao pressionar simultaneamente as 
teclas Ctrl + A, todo o conteúdo de um documento é selecionado. Uma forma alternativa de realizar este procedimento 
é selecionar o menu 
A) Editar e clicar na opção Selecionar tudo.   C) Exibir e clicar na opção Selecionar documento. 
B) Arquivo e clicar na opção Selecionar tudo.   D) Ferramentas e clicar na opção Selecionar documento. 

 
17 
No aplicativo Microsoft Office Word 2007 (configuração padrão), é possível aprimorar as imagens adicionadas em um 
documento adicionando recurso como sombras, brilhos, reflexos, bordas suaves e rotações tridimensionais. A opção 
utilizada para aplicar estes recursos é conhecida como 
A) Recolorir Imagem.      C) Formatação de Imagem. 
B) Efeitos de Imagem.      D) Alinhamento de Imagem. 
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18 
Considere a imagem do aplicativo de correio eletrônico Microsoft Office Outlook 2007 (configuração padrão). 
 

 
 

Sobre a situação apresentada na imagem, é correto afirmar que 

A) somente os candidatos do campo Para receberão a mensagem. 

B) somente os candidatos do campo Cc receberão uma cópia oculta da mensagem. 

C) os destinatários indicados nos campos Para e Cc não terão conhecimento que o destinatário indicado no campo Cco 

também recebeu a mensagem. 

D) o destinatário indicado no campo Cco não terá conhecimento que os destinatários indicados nos campos Para e Cc 

também receberam a mensagem. 

 

19 
Ao realizar a verificação por meio de um antivírus, um usuário detectou a presença de um vírus no seu computador.  

Foi orientado por um amigo a não excluir o arquivo infectado de imediato, mas, sim, isolá-lo em uma área sem a 

execução de suas funções por um determinado período de tempo. Tal recurso é conhecido como 

A) vacina.   B) maturação.   C) isolamento.   D) quarentena. 

 

20 
Considere as afirmativas sobre a memória RAM. 

I. Armazena os dados de forma permanente. 

II. É uma memória não volátil, pois não perde os dados quando ocorre a interrupção de energia. 

III. É utilizada pelo processador para armazenar os dados que estão sendo utilizados no processamento. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 

A) I.    B) II.    C) III.    D) II e III. 

 

LEGISLAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

21 
A Lei nº 8.429/92 impõe ao responsável pelos atos de improbidade, dentre outras cominações, a proibição de contratar 

com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário por determinados períodos, a depender do ato praticado. 

Neste contexto, relacione adequadamente as colunas. 

1. Atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. 

2. Atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. 

3. Atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. 

(     ) Proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 10 anos. 

(     ) Proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 3 anos. 

(     ) Proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 5 anos. 

A sequência está correta em 

A) 1, 2, 3.   B) 1, 3, 2.   C) 3, 1, 2.   D) 3, 2, 1. 
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22 

Acerca das regras constitucionais aplicáveis à Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, assinale a alternativa correta. 

A) O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar. 

B) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em 

lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. 

C) Os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de 

cargo de carreira, nos casos e condições previstos em lei. 

D) Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou 

de provas e títulos será convocado para assumir cargo ou emprego na carreira, exceto se houver novos concursados 

para o mesmo cargo ou emprego. 

 

23 
Considerando as disposições constantes da Lei nº 9.784/99, que trata dos processos administrativos, assinale a alter-

nativa INCORRETA. 

A) Todos os atos do processo administrativo são passíveis de delegação, desde que por motivos relevantes devidamente 

justificados pelo órgão ou autoridade delegante. 

B) A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os 

casos de delegação e avocação legalmente admitidos. 

C) Será permitida, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a avocação temporária de 

competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. 

D) Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência 

a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, 

em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. 

 

24 
Joaquim, recém-aprovado no concurso para o cargo de delegado da polícia civil do Estado X, ao tomar conhecimento de 

que seria logo nomeado e empossado no cargo, procura Felipe, conhecido traficante local e, em razão do cargo que 

passaria a ocupar, exige o pagamento de quantia equivalente a 10% do rendimento mensal do tráfico, alertando-o sobre 

possíveis “problemas” que poderia enfrentar, caso a exigência não fosse atendida. Considerando o caso, é correto 

afirmar que Joaquim praticou 

A) crime de concussão. 

B) crime de corrupção ativa. 

C) crime de corrupção passiva. 

D) fato atípico, já que ainda não tomou posse no cargo público. 

 

25 
O município de Laranjeiras pretende adquirir determinado equipamento que só pode ser fornecido por empresa 

exclusiva. Sabe-se que a comprovação da exclusividade se deu através de atestado fornecido pelo órgão de registro 

do comércio do local e, considerando, ainda, a regra constitucional quanto à obrigatoriedade de realização de proce-

dimento licitatório, assinale a alternativa correta. 

A) Trata-se de caso típico de inexigibilidade de licitação, caracterizada, como evidenciado no caso, pela inviabilidade da 

competição. 

B) Em razão da impossibilidade de realização do procedimento licitatório, caracterizada pela exclusividade demonstrada, a 

legislação vigente permite a contratação direta por meio da dispensa de licitação. 

C) O município de Laranjeiras deverá realizar o devido processo licitatório, na modalidade tomada de preços, somente se a 

empresa exclusiva estiver previamente cadastrada e apta a participar do certame. 

D) Verifica-se a existência de licitação frustrada, já que, mesmo que fosse deflagrado o regular procedimento licitatório, 

não haveria possibilidade de competição, visto que apenas uma empresa estaria apta a concorrer. 
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26 
De acordo com o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Capítulo VII – Da Administração 
Pública, art. 37, preencha as lacunas a seguir.  
[...] 
“XIX – somente por _______________ poderá ser criada _______________ e autorizada a instituição de _______________, 
de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à _______________, neste último caso, definir as áreas de sua 
atuação.” 
[...] 
“XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados 
mediante _______________ que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.” 
[...] 
“§ 1º – A publicidade dos _______________, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter 
caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.” 
[...] 
“I – as reclamações relativas à prestação dos _______________ em geral, asseguradas a manutenção de serviços de 
atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços.” 
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as afirmações anteriores. 
A) lei complementar / fundação / autarquia / lei ordinária / licitação pública / serviços públicos / atos 
B) medida provisória / empresa pública / autarquia / decreto / licitação pública / serviços públicos / atos   
C) lei complementar / empresa pública / fundação / lei específica / licitação pública / serviços públicos / atos  
D) lei específica / autarquia / empresa pública / lei complementar / licitação pública / atos / serviços públicos 
 

27 
Considerando o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a respeito dos direitos e garantias 
fundamentais, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.    
(     ) Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, residentes ou não 

no País, a inviolabilidade do direito à propriedade, à isonomia e à igualdade. 
(     ) Brancos, negros e pardos são iguais em direitos e obrigações, nos termos a serem estabelecidos em Lei Complementar.  
(     ) Ninguém será submetido a vexame nem a tratamento diferenciado.  
(     ) É inviolável a liberdade de viver, sendo assegurado o livre exercício da cidadania e garantida, na forma de lei 

complementar, a proteção às propriedades privadas.    
(     ) É assegurada a prestação pecuniária nas entidades civis e militares de internação coletiva. 
(     ) São invioláveis a intimidade, a vida pública, a honra do marido, a imagem das pessoas jurídicas, assegurado o direito à 

indenização pelo dano psicológico e ético decorrente de sua violação.    
(     ) É livre a locomoção no território internacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa nele entrar, permanecer 

ou dele sair com seus bens. 
A sequência está correta em 
A) F, F, F, F, F, F, F.  B) V, V, F, F, F, V, F.  C) F, F, V, V, F, V, V.  D) V, V, V, V, V, V, V. 
 

28 
Considerando o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a respeito da organização 
político-administrativa do país, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O Distrito Federal é a capital do Brasil. 
B) A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, todos autônomos. 
C) Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem 

novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de 
plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar. 

D) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período 
determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações 
dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na 
forma da lei.  
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29 
Entende-se por improbidade administrativa, o ato ilegal ou contrário aos princípios básicos da Administração Pública, 
cometido por agente público, durante o exercício de função pública ou decorrente desta. O ato de improbidade qualifi-
cado como administrativo (ato de improbidade administrativa) é aquele impregnado de desonestidade e deslealdade. 
Considerando o disposto na Constituição Federal de 1988 sobre Controle Externo e na Lei de Improbidade Administra-
tiva (Lei nº 8.429/1992), analise. 
I. A improbidade administrativa, regulada no Brasil pela Lei nº 8.429/1992, se aplica não só a órgãos e entidades 

governamentais, como também a todas as entidades que recebam verbas públicas correspondentes a mais de 50% 
de seu patrimônio ou renda. Aplica-se, também, a entidades que recebem menos de 50%, mas, nesse caso, somente 
na extensão dos danos para o patrimônio público.  

II. Considera-se agente público qualquer um que mantenha vínculo direto ou indireto com o poder público, o que dá à 
Lei nº 8.429/1992 extraordinário alcance, atingindo mesmo empresas privadas e pessoas que tenham contribuído 
para a prática do crime. 

III. Os atos de improbidade administrativa são divididos em três categorias: enriquecimento ilícito, danos ao erário 
público e atos contra os princípios da Administração Pública. 

IV. O controle interno é de competência privativa do Congresso Nacional e será exercido com o auxílio do Tribunal de 
Contas da União. 

V. Qualquer cidadão, desde que maior de 21 anos, partido político com mais de 200 membros filiados, associação civil 
sem finalidade lucrativa ou sindicatos é parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o 
Tribunal de Contas da União. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III, IV e V.  B) I, II e III, apenas.  C) I, II e IV, apenas.  D) III, IV e V, apenas. 

 
30 
Considerando o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a respeito de orçamento público, 
assinale a alternativa INCORRETA. 
A) O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, 

decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.  
B) A lei de diretrizes orçamentárias estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração 

pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração 
continuada.  

C) A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo 
na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que 
por antecipação de receita.  

D) A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as 
despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá 
sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de 
fomento.  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

31 
A frequência mundial do câncer melanoma é de, aproximadamente, 200.000 casos anuais, com uma incidência maior 
em mulheres, sendo uma neoplasia particularmente frequente em populações brancas que vivem em climas tropicais. 
NÃO apresenta um fator de risco ou ocupação de risco para o desenvolvimento de câncer de pele melanoma: 
A) Óleo mineral.      C) Radiação ultravioleta. 
B) Piloto de avião.      D) Campo eletromagnético. 

   
32 
“Em um relatório de 2011, a Organização Internacional do Trabalho apresentou dados que revelavam uma média de 6,3 
mil mortes por dia relacionadas ao trabalho.” 

(Disponível em: http://www.onu.org.br/6-3-mil-mortes-por-dia-estao-relacionadas-ao-ambiente-de-trabalho-diz-relatorio-da-oit/.)  

Assinale a principal causa mundial de óbito relacionado ao trabalho. 
A) Câncer.       C) Acidentes de trabalho. 
B) Acidentes de trajeto.      D) Doenças do aparelho circulatório. 
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33 

O cádmio e seus compostos estão presentes na fabricação de vários utensílios, entre eles, esmaltes e lâmpadas 
fluorescentes. Assinale a alternativa que apresenta doença ou manifestação clínica menos provável de ser provocada 
pelas substâncias em questão. 
A) Nefropatia.        C) Hemoglobinúria. 
B) Osteomalacia.      D) Broncopneumonia aguda. 

 
34 

A Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) é um instrumento essencial no processo de condução dos acidentes de 
trabalho. Sobre a emissão da CAT, marque a alternativa INCORRETA. 
A) Deve ser emitida mesmo em casos de afastamento menor que 14 dias. 
B) Em caso de doença, para a CAT, o dia do diagnóstico é o dia inicial do evento.  
C) Não só a empresa, mas também o trabalhador ou o Ministério Público podem emitir a CAT. 
D) Em caso de acidente ou morte, pode ser emitida em até, no máximo, o primeiro dia útil após o ocorrido. 

 
35 
O acidente de trabalho é uma das principais causas de incapacidade e morte dos trabalhadores, causando, segundo 
dados da OIT 2011, uma média mundial diária de 850 mil lesões. Acerca dos acidentes de trabalho, marque a alternativa 
INCORRETA. 
A) Constitui uma das principais causas de morte relacionadas ao trabalho. 
B) Qualquer acidente com trabalhador de idade inferior a 18 anos é considerado um acidente grave. 
C) Entre os acidentes que mais ocorrem com os profissionais de saúde estão os de trajeto e alergia a produtos químicos. 
D) Frente a um acidente de trabalho, independente da gravidade, deve ser feita a emissão da CAT e encaminhamento 

para perícia do INSS. 

 
36 
A pneumoconiose é considerada uma doença relacionada ao trabalho, sendo caracterizada como conjunto de doenças 
pulmonares causadas pelo acúmulo de poeira nos pulmões e reação tissular à presença dessas poeiras, presentes no 
ambiente de trabalho. Assinale a alternativa que apresenta um agente etiológico causador de pneumoconiose simples, 
ou não fibrogênica, com depósito macular de material particulado e infiltrado inflamatório leve, sem enfisema. 
A) Sílica.   B) Ferro.   C) Berílio.   D) Abesto. 

 
37 
O câncer de estômago é a quarta neoplasia mais comum no mundo, em número de novos casos, porém se encontra 
em segundo lugar entre as neoplasias mais fatais. O câncer de esôfago, oitava neoplasia mais incidente do mundo, e 
como demonstra alta agressividade e dificuldade diagnóstica, se apresenta como a sexta entre as causas de morte 
por câncer. NÃO se refere a uma atividade considerada de risco para o aparecimento de câncer de estômago, ou de 
esôfago, o trabalho em 
A) minas.       C) lavanderias. 
B) área rural.       D) salão de beleza como cabeleireiro. 

 
38 
Considere um trabalhador do campo, em que sua atividade é tratar de animais domésticos e pecuária. Sabe-se que 
ele possui carteira assinada e todos os documentos trabalhistas corretos, porém não utiliza ou utiliza parcialmente e 
de maneira incorreta os equipamentos de proteção individual. É correto afirmar que, caso esse trabalhador 
A) contraia carbúnculo (antraz), esta pode ser considerada doença profissional, grupo I da classificação de Schilling.   
B) contraia alguma enfermidade endêmica ou epidêmica na região, mesmo que a exposição ocorra em seu local de 

trabalho, esta não deve ser considerada uma doença relacionada ao trabalho.                                                                                                
C) tenha entre as suas atividades contato com água de dejetos de animais ou com criação de peixes e venha a contrair 

leptospirose, esta pode ser considerada doença relacionada ao trabalho, grupo III da classificação de Schilling. 
D) rural contraia brucelose, deve-se atentar para a transmissão a outros trabalhadores por um longo prazo, dado o 

período de incubação muito variável e ao fato de a transmissibilidade de pessoa a pessoa poder ser maior do que a 
transmissibilidade entre o animal infectado e o ser humano. 
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39 
O mesotelioma é uma neoplasia do mesotélio, tecido de origem mesodérmica. Cresce preferencialmente sobre as 
superfícies serosas. Sobre tal patologia, assinale a alternativa que apresenta corretamente o agente ocupacional mais 
ligado à sua etiologia e o local que atinge mais frequentemente. 
A) Sílica / pleura.  B) Abesto / pleura.  C) Sílica / peritôneo.  D) Abesto / peritôneo. 

 
40 
A perda da audição provocada pelo ruído ou perda auditiva induzida por ruído (PAIR) é relacionada ao trabalho 
decorrente da exposição continuada a níveis elevados de pressão sonora. Sobre tal patologia, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
A) Além do ruído, fatores de risco, como agentes químicos, podem influir no desenvolvimento da perda auditiva.  
B) Após sua instalação, as mudanças de limiares auditivos não têm recuperação, podendo haver progressão da redução 

auditiva, mesmo cessada a exposição.   
C) Em geral, são toleradas exposições de, no máximo, 8 horas diárias a ruído contínuo ou intermitente, com média 

ponderada no tempo de 85 dB (A) ou uma dose equivalente. 
D) A história natural da doença mostra um acometimento inicial das frequências de 3000 a 6000 Hz, podendo as frequências 

mais altas ou mais baixas levarem mais tempo para serem afetadas.                                                
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PROVA ESCRITA DISCURSIVA 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

� A Prova Escrita Discursiva é de caráter eliminatório e classificatório, constituída de uma questão discursiva. 
� Para a Prova Escrita Discursiva, o candidato deverá formular texto com extensão mínima de 20 (vinte) e, no máximo, 

de 30 (trinta) linhas. 
� A Prova Escrita Discursiva deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de corpo transparente, e 

de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas, exceto no caso de 
candidato que solicitou atendimento especial para este fim, nos termos do Edital. Nesse caso, o candidato será 
acompanhado por um fiscal da CONSULPLAN devidamente treinado, para o qual deverá ditar o texto, especificando 
oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação.   

� O candidato receberá nota zero na Prova Escrita Discursiva em casos de fuga ao tema, de não haver texto, de 
manuscrever em letra ilegível ou grafadas por outro meio que não o determinado no item anterior, bem como no 
caso de identificação em local indevido.  

� Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado 
ou que ultrapassar a extensão máxima permitida. 

� A Prova Escrita Discursiva terá o valor de 20 (vinte) pontos. 
� Para efeito de avaliação da Prova Escrita Discursiva serão considerados os seguintes elementos de avaliação: 
 

ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA ESCRITA DISCURSIVA 

Critérios Elementos da Avaliação 
Total de pontos 

por critério 

Aspectos Formais e 
Aspectos Textuais 

Observância das normas de ortografia, pontuação, concordância, regência e flexão, 
paragrafação, estruturação de períodos, coerência e lógica na exposição das ideias. 

8 pontos 

Aspectos Técnicos 
Pertinência da exposição relativa ao tema, à ordem de desenvolvimento proposto e ao 
conteúdo programático proposto. 

12 pontos 

TOTAL DE PONTOS 20 pontos 

 

 
 

QUESTÃO DISCURSIVA 
 
Segundo as estimativas da Organização Internacional do Trabalho (OIT), aproximadamente 440 mil pessoas morreram no 
mundo em 2005 como consequência da exposição a substâncias perigosas no trabalho. Descrito desde 1897 como uma 
substancia tóxica, o benzeno se apresenta como um desafio no que diz respeito à saúde não só do trabalhador, mas 
também ambiental, sendo listado pela EPA, agência ambiental americana, como a sua 5ª prioridade entre uma gama de 
produtos considerados tóxicos com risco importante. 
 
Sobre esta substância em questão e seus danos à saúde, disserte sobre a absorção desta substância no ambiente de 
trabalho e como se dá a metabolização e principais danos ao organismo, focando na principal patologia que a exposição 
a esta substância pode gerar e, por fim, como deve ser feito o acompanhamento médico dos trabalhadores 
potencialmente expostos e seus parâmetros para suspeição de intoxicação.  
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QUESTÃO DISCURSIVA 
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INSTRUÇÕES 
 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em 

local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado. 

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 

anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha, corretivo. 

Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com 

respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 

palmtop, ipad, ipod, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, calculadora, câmera fotográfica, controle de 

alarme de carro, relógio de qualquer modelo etc. 

3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar. 

4. A duração da prova é de 04 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à 

identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito) e Folha 

de Texto Definitivo (Prova Discursiva). 

5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente 

calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala no término 

da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado. 

6. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha e 01 (uma) Prova Escrita Discursiva 

constituída de 01 (uma) questão. Leia-o atentamente. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas (A a D) e uma única 
resposta correta.  

8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas 

corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) 

e Folha de Texto Definitivo (Prova Discursiva) que lhe foram fornecidos estão corretos. Caso os dados estejam 

incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal 

ocorrência ao fiscal.  

9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única 

e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 120 (cento e vinte) minutos após o início de 

sua realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas, sendo permitida essa conduta apenas no 

decurso dos últimos 60 (sessenta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de 

aplicação das provas, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado 

Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo coordenador da 

unidade. 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- As provas aplicadas, assim como os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no 

endereço eletrônico www.consulplan.net, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 02 
(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao 

Concurso Público no endereço eletrônico www.consulplan.net. 

- A interposição de recursos deverá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com 

acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, à CONSULPLAN, conforme 

disposições contidas no endereço eletrônico www.consulplan.net, no link correspondente ao Concurso Público. 




