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PORTUGUÊS

O texto a seguir serve de referência para as questões 01 a 06.

Pessoas reconhecem mais nomes do que rostos

01

05

10

15

20

25

30

Está no senso comum que somos terríveis para lembrar nomes. As festas de Natal, por exemplo, 
comprovam isso: todo ano acontece a experiência constrangedora de esquecer o nome daquela 
prima de segundo grau. E aí sempre vem a desculpa “sou péssimo com nomes”.
Mas cientistas da Universidade de York, na Inglaterra, afirmam que essa impressão é falsa: 
segundo eles, lembramos muito mais de nomes do que de rostos. O problema está em 
confundirmos duas coisas: reconhecimento e recordação. Segundo os pesquisadores, os 
seres humanos são, por natureza, melhores em reconhecer do que em lembrar.
Os psicólogos fazem uma distinção entre esses dois tipos de recuperação da memória. 
Segundo eles, o reconhecimento refere-se à nossa simples capacidade de tratar um evento 
ou informação como sendo familiar, enquanto a recordação exige a recuperação de detalhes 
específicos. Isso mostra por que é fácil esquecer o nome daquela prima de segundo grau: 
como você já a viu em várias festas de Natal, sua mente a reconhece como familiar. Mas o 
nome dela, algo que exige mais da sua memória, é mais difícil recordar.
Agora, e se rostos e nomes fossem colocados no mesmo patamar de memória? Foi isso que os 
cientistas fizeram: projetaram um “teste justo”, colocando demandas iguais na capacidade 
dos participantes de reconhecer rostos e nomes.
Para o estudo, os participantes tiveram um período de tempo específico para memorizar 
rostos e nomes desconhecidos. Num segundo momento, os nomes e os rostos apareciam 
novamente – e os voluntários tinham de dizer quais já tinham visto.
Depois disso, os pesquisadores repetiram o teste, mas desta vez complicando um pouco: 
eles mostraram aos participantes diferentes imagens dos mesmos rostos e os nomes em 
diferentes tipos de letra. Isso, segundo os cientistas, era para tornar o teste o mais realista 
possível, já que os rostos reais aparecem de formas relativamente diferentes (por conta de 
ângulos, iluminação e penteado, por exemplo) cada vez que você os vê.
Resultado: os participantes reconheceram 73% dos rostos e 85% dos nomes. Quando o 
experimento foi dificultado, a diferença foi maior: as pessoas reconheceram 64% dos rostos 
e 83% dos nomes.
“Nosso estudo sugere que, enquanto muitas pessoas podem ser ruins em lembrar nomes, elas 
provavelmente serão ainda piores em lembrar rostos. Isso irá surpreender muitas pessoas”, 
diz Rob Jenkins, coautor do estudo. “Nossas experiências de vida com nomes e rostos nos 
enganaram sobre como nossas mentes funcionam, mas se julgarmos os dois nos mesmos 
patamares de memória, começamos a ver uma imagem diferente.”

Fonte: LUISA, Ingrid. Pessoas reconhecem mais nomes do que rostos. Superinteressante. Disponível em: <https://
super.abril.com.br/ciencia/pessoas-reconhecem-mais-nomes-do-que-rostos/>. Acesso em: 09 jan. 2019 (adaptado).



[ 2 ]

01. A partir da leitura do texto sob análise, NÃO é possível afirmar que:

a) os resultados da pesquisa comprovaram que os seres humanos são melhores em reconhecer 
que em lembrar.

b) o reconhecimento de um rosto é uma tarefa mais fácil para a memória humana que a recordação 
de um nome.

c) segundo a pesquisa, a memória humana tem mais dificuldade em reconhecer um rosto porque 
isso demanda a recuperação de detalhes mais específicos.

d) se colocados no mesmo nível de memória, é comprovável que um ser humano reconhece mais 
os nomes que os rostos das pessoas.

e) o teste realizado confirmou que a impressão de que o ser humano é melhor em reconhecer 
rostos que nomes é um mito.

02. Em relação ao uso do acento indicativo de crase no excerto “[...] o reconhecimento refere-
se à nossa simples capacidade de tratar um evento ou informação como sendo familiar [...]” 
(linhas 9-10), assinale a alternativa INCORRETA:

a) O uso do acento grave, em parte, justifica-se devido à regência do verbo “referir-se”, que exige 
como complemento um objeto indireto regido pela preposição “a”.
b) Deveria ser retirado o acento grave se o vocábulo “capacidade” fosse substituído pela 
palavra “talento”.
c) O acento grave poderia ser retirado sem prejuízo para a correção gramatical do texto, visto 
que seu emprego é facultativo para o contexto em questão.
d) Retirando-se o acento indicativo da crase desse enunciado, o “a” deve ser classificado 
morfologicamente como artigo.
e) Pluralizando-se o vocábulo “capacidade”, é necessário que se retire o acento grave ou que se 
pluralize o termo (“às”) para a manutenção da correção gramatical.

03. Classifica-se sintaticamente como uma oração subordinada substantiva objetiva direta:

a) “[...] que somos terríveis para lembrar nomes.” (linha 1).

b) “[...] do que em lembrar.” (linha 7).

c) “[...] por que é fácil esquecer o nome daquela prima de segundo grau.” (linha 11).

d) “[...] que exige mais da sua memória [...]” (linha 13).

e) “[...] já que os rostos reais aparecem de formas relativamente diferentes [...]” (linha 23).
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04. A transitividade das ocorrências do verbo “reconheceram” (linhas 25 e 26) no sétimo 
parágrafo do texto de referência NÃO coincide com a do indicado em:

a) “comprovam” (linha 2).

b) “vem” (linha 3).

c) “ fazem” (linha 8).

d) “exige” (linha 10).

e) “repetiram” (linha 20).

05. No excerto a seguir, o verbo “lembrar” aparece com o sentido de “trazer à lembrança” e 
“recordar-se”, acepção inclusive tratada por Cunha & Cintra (2017): “[...] lembramos muito mais 
de nomes do que de rostos.” (linha 5). De acordo com a norma-padrão, o excerto apresenta um 
desvio de:

a) concordância nominal.

b) concordância verbal.

c) ortografia oficial.

d) regência nominal.

e) regência verbal.

06. Em relação às classes gramaticais de palavras extraídas do texto de referência, é 
INCORRETO afirmar que: 

a) no terceiro parágrafo, o vocábulo “como” é aplicado como preposição sempre que associado 
ao adjetivo “familiar”, tendo significado relacionado à ideia de “com caráter de”, “na posição de” 
e outras de mesmo sentido.
b) no terceiro parágrafo, o vocábulo “segundo” ocorre duas vezes: na primeira, é uma preposição 
com ideia de conformidade; na segunda, um numeral ordinal em função adjetiva.
c) no sexto parágrafo, a expressão “por conta de” se trata de uma locução prepositiva com valor 
de causalidade que poderia ser substituída por “devido a”, “por causa de” e outras de mesmo 
sentido.
d) no sétimo parágrafo, o vocábulo “quando” se classifica como uma preposição com valor 
semântico de temporalidade que poderia ser substituída por “na ocasião em que”, “depois que” 
e outras de mesmo sentido.
e) no último parágrafo, a conjunção coordenativa “mas” e a subordinativa “se”, em sequência, 
introduzem, respectivamente, ideia de ressalva em contraste ao que se declarou anteriormente e 
de condicionalidade projetada ao que se expressa na última oração do texto.
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O texto a seguir serve de referência para as questões 07 a 10.
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O Ifes é a instituição educacional de maior potencial no estado para atender às demandas do 
mercado de trabalho. E é exatamente em um importante momento histórico para o estado 
do Espírito Santo que a educação profissional lança suas raízes cada vez mais profundas em 
solo capixaba. [...]
Toda a instituição (a direção, os corpos técnico-administrativo, docente e discente) vai 
assim, projetando-se cada vez mais no campo do saber, formando mão de obra qualificada 
e gerando profissionais que brilham em diversas áreas de atuação. [...]
No estado do Espírito Santo, é raro estar numa roda de conversa em que pessoas não 
informem ter feito algum curso na instituição. Muitas vezes são profissionais que, nos 
dias de hoje, atuam em áreas que diretamente pouco têm que ver com o curso técnico que 
fizeram. Entretanto, todos são agradecidos pelo que aprenderam na Escola Técnica ou no 
Cefetes e atribuem à Escola boa parte de seu sucesso na vida profissional. [...]
Porém, a grande contribuição da instituição reflete-se, sobretudo, naquilo que está por trás 
do brilho que todos esses profissionais capixabas ostentam. Cada um deles é como se fosse 
uma pequena tocha de luz. Eles são pequenos focos que, somados, formam esta brilhante 
estrela chamada estado do Espírito Santo. Se o Ifes contribuiu para iluminar cada um desses 
profissionais, então se pode dizer que também colaborou para a formação desse conjunto 
de luzes, essa estrela epsilon que, na bandeira nacional brasileira, compõe a constelação do 
Cruzeiro do Sul e representa o estado do Espírito Santo. Os titãs tiveram e têm um papel 
fundamental na formação da identidade capixaba. É até emblemático que a formação para o 
trabalho – tão entranhada na missão desses eternos titãs – acha-se também gravada no lema 
escrito na bandeira do estado do Espírito Santo.
O lema “trabalha e confia” foi idealizado na gestão de Jerônimo Monteiro (1908-1912), 
o mesmo governante que obteve para os jovens titãs sua primeira sede naquele momento 
histórico em que, fundando as Escolas de Aprendizes Artífices (1909), Nilo Peçanha 
proclamava seus ideais: “O Brasil de ontem saiu das academias, o de amanhã sairá das 
oficinas”. [...]
Em 29 de dezembro de 2008, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou 
a Lei 11.892, que criou 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia no país, 
entre os quais o do Espírito Santo.
Implantados a partir da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 
formada pelos centros federais de educação tecnológica (Cefets), escolas agrotécnicas 
federais e escolas técnicas vinculadas a universidades, os Institutos Federais consistem em 
estabelecimentos especializados na oferta de ensino profissionalizante e tecnológico nas 
diferentes modalidades de ensino, desde a educação de jovens e adultos até o doutorado.

SUETH, José Candido Rifan [et al.]. A trajetória de 100 anos dos eternos titãs. Da Escola de Aprendizes Artífices 
ao Instituto Federal. Vitória: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, 2009, p. 154-156 
(adaptado).
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07. No que se refere ao uso de sinais de pontuação no texto de referência, é INCORRETO o 
que se comenta em:

a) No terceiro, no quarto e no sexto parágrafos, a primeira vírgula que se aplica possui a função 
de isolar adjunto adverbial antecipado.
b) No terceiro parágrafo, nenhuma das vírgulas serve para separar elementos que exercem a 
mesma função sintática no interior da oração.
c) No segundo e no quarto parágrafos, os parênteses e os travessões desempenham função 
análoga: isolar, num contexto, palavras ou frases.
d) No quarto parágrafo, as aspas são usadas para duas funções: acentuar o valor significativo de 
uma expressão e para distinguir uma citação do resto do contexto.
e) Na citação da declaração de Nilo Peçanha, a vírgula separa orações coordenadas assindéticas 
ao mesmo tempo que marca o limite entre duas partes da informação que estão em relação 
de contraste.

08. Embora predomine a função referencial, o autor faz uso recorrente de recursos estéticos 
para reforçar a expressão que tem a Instituição no cenário em questão. O excerto, dentre os 
indicados a seguir, que apresenta metáfora como recurso estético é:

a) “[...] os Institutos Federais consistem em estabelecimentos especializados na oferta de ensino 
profissionalizante e tecnológico nas diferentes modalidades de ensino, desde a educação de 
jovens e adultos até o doutorado.” (linhas 33-35).
b) “Cada um deles [profissionais capixabas que fizeram algum curso no Ifes] é como se fosse 
uma pequena tocha de luz.” (linhas 14-15).
c) “No estado do Espírito Santo, é raro estar numa roda de conversa em que pessoas não 
informem ter feito algum curso na instituição.” (linhas 8-9).
d) “E é exatamente em um importante momento histórico para o estado do Espírito Santo que a 
educação profissional lança suas raízes cada vez mais profundas em solo capixaba.” (linhas 2-4).
e) “O Ifes é a instituição educacional de maior potencial no estado para atender às demandas 
do mercado de trabalho.” (linhas 1-2).
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09. Acerca das regras de acentuação gráfica aplicadas a palavras do texto de referência, avalie 
cada uma das cinco sentenças seguintes como (V) VERDADEIRA ou (F) FALSA.

I – (   ) No terceiro e no quarto parágrafos, faz-se uso do vocábulo “têm”, que se refere nos 
dois casos a sujeitos cujos núcleos estão no plural. Flexionando os respectivos núcleos para o 
singular, o acento diferencial circunflexo deve mudar para agudo, grafando-se “tém”.

II – (   ) É aplicável a mesma justificativa para se acentuar as palavras “raízes”, “artífices” e “país”.

III – (   ) As palavras “áreas”, “ciência” e “missão” recebem acento gráfico por serem paroxítonas 
terminadas em ditongo crescente.

IV – (   ) As palavras “histórico”, “emblemático”, “agrotécnicas” e “tecnológica” recebem acento 
gráfico por serem proparoxítonas.

V – (   ) Substituir “sairá” por “saíra” implicaria em alterações significativas na compreensão do 
enunciado, dentre elas a mudança do tempo verbal do futuro do presente para o pretérito mais-
que-perfeito, ambos do modo indicativo.

Na ordem respectiva dos itens I, II, III, IV e V, está CORRETA a sequência:

a) F – F – V – V – V.
b) V – F – V – F – F.
c) F – V – V – V – F.
d) V – V – F – V – V.
e) F – F – F – V – V.

10. Os esquemas seguintes analisam o processo de formação das palavras negritadas 
e sublinhadas, todas extraídas do texto de referência. Marque a alternativa que apresenta o 
esquema com análise INCORRETA:

a) educação  educacional: derivação por sufixo formador de adjetivo.

b) ensinar  ensino: redução por abreviação vocabular, formando substantivo a partir de verbo.

c) saber (verbo)  saber (substantivo): derivação imprópria a partir da forma nominal infinitivo.

d) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo  Ifes: redução de 
substantivo próprio por sigla.

e) tudo  sobretudo: derivação por prefixo que indica ideia de “acima de”.
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MATEMÁTICA

11. Em uma pesquisa sobre intenção de votos, dois grupos foram pesquisados sobre a intenção 
de votos nos candidatos A ou B. No primeiro grupo, 1500 pessoas foram pesquisadas, das quais 
900 pretendiam votar no Candidato A e no segundo grupo, das 1200 pessoas pesquisadas, 400 
pretendiam votar no Candidato B. Em um segundo momento, a partir dos dados dessa pesquisa, 
um grupo é sorteado aleatoriamente; e, em seguida, uma pessoa desse grupo é sorteada. A 
probabilidade dessa pessoa ter a intenção de votar no Candidato B é de aproximadamente:

a) 63%
b) 37% 
c) 53% 
d) 47% 
e) 50% 

12. Um Automóvel X foi adquirido em janeiro de 2017 por R$ 70.000,00. Em janeiro de 2019, 
exatamente dois anos após a sua aquisição, seu proprietário decide trocá-lo por um outro modelo, 
cujo valor é 25% superior ao praticado em janeiro de 2017. Se este proprietário der de entrada o 
Automóvel X na troca pelo novo, sabendo que esse sofreu uma desvalorização de 15% ao ano, o 
valor, em reais, que esse proprietário deverá desembolsar será de:

a) 63.218,75
b) 61.250,00
c) 49.000,00
d) 38.500,00
e) 36.925,00
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13. Em um determinado setor de uma empresa, trabalham 1 coordenador, 3 técnicos 
administrativos, 2 assistentes administrativos e 2 estagiários, que ganham, respectivamente: 
R$ 4.500,00,  R$ 3.000,00,  R$ 2.250,00 e R$ 1.000,00. Pode-se afirmar que o salário médio, o 
salário modal e o salário mediano, em reais, desse setor é, respectivamente, igual a:

a) 2.625,00;    3.100,00;    2.450,00
b) 2.450,00;    2.625,00;    2.500,00
c) 2.500,00;    3.000,00;    2.650,00
d) 2.500,00;    3.000,00;    2.625,00
e) 2.625,00;    3.050,00;    2.400,00

14. Uma fábrica vendia sorvete em uma embalagem na forma de um cilindro reto, cuja medida 
do raio da base era de 0,05m e sua altura era de 0,10m. Após uma análise da equipe de marketing, 
ficou decidido que essa embalagem cilíndrica será substituída por um prisma quadrangular com 
o lado da base medindo 0,10m. Se as duas embalagens devem conter a mesma capacidade, a 
altura da nova caixa, em cm, será de:

(Para efeito de cálculos, considere π = 3)

a) 75
b) 7,5
c) 0,75
d) 0,075
e) 0,0075
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15. Numa pesquisa feita em um instituto federal a respeito do gosto musical preferido dos 
seus 600 alunos do Ensino Médio, obteve-se os seguintes resultados: 150 preferem MPB, 240 
preferem Sertanejo e os demais preferem música Eletrônica. Para apresentar esses dados será 
utilizado um Gráfico de Pizza. A medida do ângulo central, em graus, que representará o número 
de alunos que preferem música Eletrônica será de:

a) 360 
b) 210 
c) 126 
d) 58 
e) 35
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INFORMÁTICA

16. Sobre os dados de uma planilha criada no LibreOffice Calc, foi aplicada a função 
=SOMASE(A1:A5;”M”;B1:B5). Essa função permitirá:

a) somar os valores contidos no intervalo B1 a B5, cujo conteúdo da célula da coluna A da linha 
correspondente seja igual a M.

b) somar o número de vezes que o valor M aparece no intervalo de células A1 a B5.

c) somar os valores contidos no intervalo de A1 a A5.

d) somar os valores contidos no intervalo de A1 a A5, cujo conteúdo da célula da coluna B da 
linha correspondente seja igual a M.

e) somar os valores contidos no intervalo B1 a B5.

17. Aplicativos são aplicações específicas comuns a todos os usuários. Independente do 
tipo, geralmente os computadores possuem aplicativos para edição de texto, cálculos e outras 
aplicações. Sobre aplicativos, associe a segunda coluna com a primeira.

I – Writer  (    ) Usado para criar apresentações

II – Calc  (    ) Usado para criar documentos

III – Impress  (    ) Usado para  facilitar o cálculo de números

IV – Base  (    ) Usado para criar banco de dados

V – Math  (    ) Usado para editar fórmulas matemáticas

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de associação, de cima para baixo.

a) V – II – I – III – IV
b) III – IV – V – II – I
c) IV – II – V – III – I
d) IV – V – III – II – I
e) III – I – II – IV – V

18. Sobre os componentes de um sistema computacional, é INCORRETO afirmar que:

a) Hardware são componentes físicos que fazem parte da máquina, tais como fios, discos rígidos, 
teclado, mouse e outros.

b) Softwares são os programas que fazem a máquina funcionar, incluindo o sistema operacional 
e os aplicativos.

c) O hard drive armazena as informações contidas no computador a longo prazo.

d) A memória RAM é conhecida como memória não volátil.

e) Uma memória volátil perde o conteúdo armazenado quando a energia de alimentação é 
retirada.
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19. O ____________ é um programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando 
cópias de si mesmo de computador para computador. É notadamente responsável por consumir 
muitos recursos, devido à grande quantidade de cópias de si mesmo que costuma propagar e, 
como consequência, pode afetar o desempenho da rede e a utilização do computador.

Assinale a alternativa que CORRETAMENTE preenche a lacuna do texto acima.

a) keylogger
b) spyware
c) worm
d) trojan
e) vírus

20. As redes Wi-Fi se tornaram populares pela mobilidade que oferecem e pela facilidade de 
instalação e de uso em diferentes tipos de ambientes. Para resolver alguns dos riscos que estas 
redes oferecem, foram desenvolvidos mecanismos de segurança. Sobre esses mecanismos de 
segurança, associe a segunda coluna com a primeira.

I – WEP (Wired Equivalent Privacy)      (    ) É o mecanismo mais recomendado.

II – WPA (Wi-Fi Protected Access)      (    ) É considerado frágil e, por isto, o uso deve ser evitado.

III – WPA-2         (    ) É o nível mínimo de segurança que é recomendado.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de associação, de cima para baixo.

a) I – II – III
b) III – I – II
c) I – III – II
d) II – I – III
e) III – II – I
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LEGISLAÇÃO

21. De acordo com a Lei 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis 
da União, das autarquias e das fundações públicas federais, assinale a alternativa CORRETA:

a) As sanções civis, penais e administrativas não poderão cumular-se entre si.

b) Só existem duas modalidades de remoção: de ofício, no interesse da Administração e a pedido, 
independente do interesse da Administração.

c) O servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter definitivo, para outro ponto do território 
nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de 
despesas com pousada, alimentação e locomoção urbana.

d) Ao servidor é proibido ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização 
do chefe imediato.

e) Reversão é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de 
inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo.

22. Considerando as disposições do Decreto n.º 1.171/1994 e a Lei 8.112/90, analise as assertivas:

I – Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública, 
em ação regressiva.

II – Ao servidor é proibido cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em 
lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado.

III – O servidor deve colaborar com os atos fiscalizatórios, o que não significa que tenha o dever 
de facilitar a fiscalização de todos atos / serviços.

IV – Ao servidor é proibido participar de gerência ou administração de sociedade privada, 
personificada ou não personificada.

Marque a alternativa que apresenta somente assertiva(s) CORRETA(S).

a) I, II, III e IV.
b) II e III.
c) I, II e IV.
d) I e III.
e) I, II e III.
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23. Tendo por base a Lei nº 8.666/1993, que institui as normas para licitações e contratos da 
Administração Pública, analise as assertivas abaixo:

I – É inexigível a licitação para contratação de profissional de qualquer setor artístico consagrado 
pela crítica especializada ou pela opinião pública, bem como para a contratação de serviços de 
publicidade e divulgação.

II – Na hipótese de inexigibilidade da licitação e em qualquer dos casos de dispensa, se 
comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública 
o fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público responsável, sem prejuízo de outras 
sanções legais cabíveis.

III – É inexigível a licitação nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem.

Marque a alternativa que apresenta somente assertiva(s) CORRETA(S).

a) II e III.
b) I e III.
c) II.
d) I, II e III.
e) III.

24. De acordo com a Lei nº 11.892/2008, que institui a Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica, que cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 
assinale a alternativa INCORRETA:

a) Os Reitores serão nomeados pelo Ministro de Educação, para mandato de 5 (cinco) anos, 
permitida uma recondução, após processo de consulta à comunidade escolar do respectivo 
Instituto Federal, atribuindo-se o peso de 1/3 (um terço) para a manifestação do corpo docente, 
de 1/3 (um terço) para a manifestação dos servidores técnico-administrativos e de 1/3 (um terço) 
para a manifestação do corpo discente. 

b) Cada Instituto Federal é organizado em estrutura multicampi, com proposta orçamentária 
anual identificada para cada campus e a reitoria, exceto no que diz respeito a pessoal, encargos 
sociais e benefícios aos servidores.

c) A administração dos Institutos Federais terá como órgãos superiores o Colégio de Dirigentes 
e o Conselho Superior, cujas presidências serão exercidas pelo Reitor do Instituto Federal.

d) Poderão ser nomeados Pró-Reitores os servidores ocupantes de cargo efetivo da Carreira 
docente ou de cargo efetivo com nível superior da Carreira dos técnico-administrativos do Plano 
de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, desde que possuam o mínimo de 
5 (cinco) anos de efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e tecnológica.

e) Constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de ciências 
aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à investigação 
empírica, é uma das finalidades e características dos Institutos Federais.
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25. De acordo com a Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, assinale a alternativa INCORRETA:

a) As instituições de educação profissional e tecnológica, além dos seus cursos regulares, 
oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, condicionada a matrícula à capacidade de 
aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade.

b) Os cursos de educação profissional técnica de nível médio, nas formas articulada concomitante 
e subsequente, quando estruturados e organizados em etapas com terminalidade, possibilitarão a 
obtenção de certificados de qualificação para o trabalho após a conclusão, com aproveitamento, 
de cada etapa que caracterize uma qualificação para o trabalho.

c) Os cursos de educação profissional e tecnológica não poderão ser organizados por eixos 
tecnológicos, visando, com isso, formar profissionais nas diferentes áreas de conhecimento, 
aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da 
sociedade brasileira.

d) A educação profissional técnica de nível médio articulada, quando desenvolvida na forma 
integrada, é oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, sendo o curso 
planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio, na 
mesma instituição de ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno.

e) Os diplomas de cursos de educação profissional técnica de nível médio, quando registrados, 
terão validade nacional e habilitarão o prosseguimento de estudos na educação superior.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. Paciente do sexo feminino, 55 anos, com história de hipertensão arterial crônica, em 
tratamento irregular. Durante um jantar com sua família, iniciou quadro de dor precordial de 
forte intensidade, em aperto, irradiada para ombro esquerdo, diaforese e náusea. Deu entrada no 
pronto atendimento 40 minutos após o início do quadro, com manutenção dos sintomas. Após 
minuciosa anamnese e exame físico da paciente, qual seria o diagnóstico mais provável e quais 
exames seriam solicitados para melhor condução inicial do caso?

a) Infarto Agudo do Miocárdio – Ecocardiograma, Biomarcadores Cardíacos, Radiografia de 
Tórax.

b) Tromboembolismo Pulmonar – Doppler de Membros Inferiores, Angiotomografia de Tórax.

c) Infarto Agudo do Miocárdio – Eletrocardiograma e Biomarcadores Cardíacos. 

d) Tromboembolismo Pulmonar – Eletrocardiograma, Radiografia de Tórax, Ecocardiograma.

e) Infarto Agudo do Miocárdio – Eletrocardiograma, Angiotomografia de Tórax, Doppler de 
Membros Inferiores.

27. Em relação aos Transtornos Psiquiátricos e de Adição:

I – O Transtorno de Pânico é definido pela presença de crises recorrentes e imprevisíveis de 
ataques de pânico, e tem sua etiologia ainda desconhecida.

II – O Transtorno Bipolar é uma síndrome heterogênea caracterizada por perturbações da 
linguagem, percepção, pensamento, atividade social, afeto e volição.

III – A Anorexia Nervosa é mais comum em adolescentes do sexo feminino, podendo gerar 
acometimentos multissistêmicos que, em alguns casos, são potencialmente fatais.

IV – A Esquizofrenia geralmente se inicia na primeira década de vida, com instalação aguda, 
evoluindo muitas vezes do retraimento social e distorção perceptiva para delírios e alucinações 
recorrentes.

V – A Depressão Maior é definida como humor deprimido diário que perdure por um período 
mínimo de duas semanas.

Assinale a alternativa CORRETA:
a) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas.

b) Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas.

c) Apenas as alternativas I, III e V estão corretas.

d) Apenas as alternativas II, III e V estão corretas.

e) Apenas as alternativas II, IV e V estão corretas.
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28. Em relação à Nefrolitíase, assinale a alternativa INCORRETA:

a) Os cálculos de fosfato de cálcio estão associados a elevadas taxas de fosfato na urina e pH 
urinário, em geral, menor que 6,5.

b) Os fatores de risco para Nefrolitíase podem ser classificados em dietéticos, não dietéticos e 
urinários.

c) O risco de Nefrolitíase é mais de duas vezes maior em indivíduos com história familiar da 
doença calculosa.

d) Dentre os principais sintomas estão cólica renal, hematúria, dor unilateral no flanco, náusea 
e vômito.

e) O exame do sedimento urinário, em geral, revela a presença de hemácias e leucócitos, porém 
a ausência de hematúria não descarta a possibilidade de cálculo.

29. Em relação ao Diabetes Melito, assinale a alternativa CORRETA:

a) O Diabetes Melito tipo 1 é caracterizado por graus variáveis de resistência à insulina, menor 
secreção de insulina e maior produção de glicose.

b) São critérios de diagnóstico a glicemia maior ou igual a 126 mg/dl e a hemoglobina glicada 
maior ou igual a 7.

c) O Estado Hiperosmolar Hiperglicêmico é observado, principalmente, em indivíduos com 
Diabetes Melito tipo 1.

d) A Cetoacidose Diabética caracteriza-se, principalmente, por hiperglicemia, cetose e acidose 
metabólica com anion gap aumentado.

e) O Diabetes Melito Gestacional raramente reverte para uma tolerância à glicose normal após 
o parto.

30. Paciente, sexo masculino, 43 anos, vem ao pronto atendimento com quadro de dor lombar 
irradiada para membro inferior esquerdo, associado a parestesia em face lateral do pé. Ao exame, 
apresenta-se em bom estado geral, lúcido e orientado, sem alterações em ausculta pulmonar e 
cardíaca, deambula sem auxílio, força grau IV para flexão plantar do pé, diminuição do reflexo 
do tendão do calcâneo e Lasegue positivo à esquerda. Diante do quadro clínico, assinale a 
alternativa que corresponda à raiz nervosa mais provável acometida.

a) L2
b) L3
c) L4
d) L5
e) S1



[ 17 ]

31. Em relação à Rinossinusite Aguda, assinale a alternativa CORRETA:

a) A Rinossinusite bacteriana é mais comum que a Rinossinusite viral.

b) Nos casos bacterianos adquiridos na comunidade, em adultos, o Streptococcus Pneumoniae e 
o Staphylococcus Aureus são os agentes mais comuns.

c) A Radiografia de Seios Nasais é imprescindível para o diagnóstico.

d) A distinção entre Rinossinusite Aguda bacteriana e viral usualmente não é possível com base 
em critérios exclusivamente clínicos.

e) A dor sinusal à compressão se alivia quando o paciente se inclina ou se deita.

32. A Anafilaxia é uma condição grave e potencialmente fatal em humanos sensibilizados. Em 
relação a essa patologia, assinale a alternativa INCORRETA:

a) Manifestações cutâneas, como prurido e urticária, com ou sem angioedema, são típicas de 
reações anafiláticas sistêmicas.

b) O Angioedema caracteriza-se por edema localizado e mal delimitado envolvendo as camadas 
mais superficiais da pele, e também pode envolver a parede intestinal.

c) O Angioedema da parede intestinal pode causar depleção suficiente de volume intravascular 
a ponto de precipitar colapso cardiovascular.

d) As erosões urticariformes raramente persistem por mais de 48 horas.

e) A intubação endotraqueal ou a traqueostomia torna-se obrigatória para fornecer oxigênio, 
caso haja hipóxia progressiva.
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33. Sobre as infecções da pele, músculos e tecidos moles:

I – A Erisipela se deve principalmente ao Staphylococcus Aureus e caracteriza-se por início 
abrupto de edema vermelho-vivo na face ou nos membros.

II – A Celulite causada por Staphylococcus Aureus se dissemina a partir de uma infecção 
localizada central, como um abcesso, foliculite ou um corpo estranho infectado.

III – A Fascite Necrosante pode ser associada ao Streptococcus do grupo A ou a uma associação 
de bactérias aeróbias e anaeróbias, e seu diagnóstico precoce pode ser difícil quando dor e febre 
inexplicáveis são as únicas manifestações clínicas.

IV – O tratamento primário da Celulite em adultos pode ser realizado com Oxacilina intravenosa 
na posologia de 2 gramas a cada 6 horas.

V – O Antraz Cutâneo se inicia como uma pápula pruriginosa, que se transforma em poucos 
dias em uma úlcera com vesículas ao redor e edema e, a seguir, em uma úlcera maior com uma 
escara negra.

Assinale a alternativa CORRETA:
a) Apenas as alternativas I, III, IV e V estão corretas.
b) Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas.
c) Apenas as alternativas I, III e V estão corretas.
d) Apenas as alternativas II, III, IV e V estão corretas.
e) Apenas as alternativas I, II, IV e V estão corretas.

34. Sobre a Diarreia Aguda, assinale a alternativa CORRETA:

a) Define-se como Diarreia Aguda aquela que apresenta duração menor que uma semana.
b) A reposição hidreletrolítica é de importância primordial em todas as formas de Diarreia 
Aguda.
c) O uso de antibióticos é apropriado em todos os casos de Diarreia Aguda.
d) São raros os casos de disenteria quando o agente etiológico é a Entamoeba Histolytica.
e) A Diarreia do Viajante é causada mais frequentemente por espécies de Salmonella.

35. A anamnese e o exame físico são de primordial importância nas patologias do 
sistema musculoesquelético. Assinale a alternativa em que o nome do teste especial está 
CORRETAMENTE associado à patologia.

a) Sinal de Finkelstein – Tenossinovite De Quervain.
b) Teste de Phalen – Síndrome do Manguito Rotador.
c) Teste de Jobe – Epicondilite Lateral.
d) Manobra de Spurling – Síndrome do Impacto Fêmoro-Acetabular.
e) Teste de Neer – Radiculopatia Lombar.
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36. Com relação à Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional, assinale a 
alternativa INCORRETA.

a) É um tipo de resposta prolongada a estressores emocionais e interpessoais crônicos no trabalho.

b) O trabalhador perde o sentido de sua relação com o trabalho, desinteressa-se e qualquer 
esforço lhe parece inútil.

c) A psicoterapia não está indicada quando o paciente se encontra em tratamento medicamentoso 
com ansiolíticos e benzodiazepínicos prescritos pelo médico assistente.

d) No quadro clínico, podem ser identificados exaustão emocional, despersonalização e 
sentimento de diminuição de competência e de sucesso no trabalho.

e) Os fatores predisponentes mais importantes são papel conflitante, perda de controle ou 
autonomia e ausência de suporte social.

37. A Fibromialgia é caracterizada por hipersensibilidade e dor musculoesquelética crônica 
generalizada. Sobre essa patologia, assinale a alternativa CORRETA.

a) O diagnóstico é estabelecido em 2% da população, sendo mais comum em homens do que em 
mulheres.

b) Os critérios diagnósticos mais recentes eliminam a necessidade dos pontos hipersensíveis e 
concentram-se nos sintomas clínicos de dor disseminada e nos sintomas neuropsicológicos.

c) Para diagnóstico, a dor deve estar presente na maior parte do dia, na maioria dos dias, durante, 
pelo menos, seis meses.

d) A fadiga é pouco prevalente em pacientes com assistência médica primária nos quais se 
estabelece o diagnóstico de fibromialgia.

e) Analgésicos Opióides são indicados para o tratamento, tendo uma boa resposta analgésica e 
na melhora da função do paciente.

38. De acordo com a Classificação das Doenças Segundo a Sua Relação com o Trabalho 
(Classificação de Schilling), podem ser consideradas patologias da categoria I:

a) Intoxicação por chumbo e Câncer.
b) Câncer e Varizes dos membros inferiores.
c) Doenças Mentais e Asma.
d) Silicose e Intoxicação por chumbo.
e) Asbestose e Asma.



[ 20 ]

39. Paciente do sexo feminino, hígida, 15 anos, vai sozinha ao posto de saúde para se consultar 
com o ginecologista em busca de orientações, pois iniciou sua vida sexual e tem desejo de fazer 
uso de métodos anticonceptivos. O médico ginecologista do local ficou em dúvida de como 
proceder em relação ao atendimento. Sendo assim, de acordo com o Código de Ética Médica, 
resolução CFM nº 1.931/09, assinale a alternativa mais adequada em relação ao caso.

a) O médico deve atender a paciente e realizar todas as orientações necessárias ao caso, porém a 
paciente deve apresentar autorização de seus pais ou responsáveis para que a mesma se consulte 
sozinha, e, após a consulta, deve o médico informar aos pais o conteúdo da consulta.

b) O médico deve solicitar a presença dos pais ou responsáveis à consulta, uma vez que a paciente 
é menor de idade e iniciou sua vida sexual, e seus pais devem estar cientes do caso para orientá-
la da forma correta.

c) O médico deve atender a paciente e realizar todas as orientações necessárias ao caso, podendo 
prescrever medicamentos, desde que necessários, mesmo sem a presença dos pais. Porém, deve 
também notificar ao assistente social para que solicite a presença dos pais ao posto de saúde a 
fim de orientá-los quanto ao caso.

d) O médico deve atender a paciente e realizar todas as orientações necessárias ao caso, podendo 
prescrever medicamentos, desde que necessários, mesmo sem a presença dos pais, sendo sigilo 
profissional todo o atendimento.

e) O médico deve atender a paciente e realizar todas as orientações necessárias ao caso, podendo 
prescrever medicamentos, desde que necessários, mesmo sem a presença dos pais. Sendo sigilo 
profissional todo o atendimento, pode apenas ser revelado o conteúdo da consulta para seus pais 
ou responsável legal, caso solicitação dos mesmos.

40. De acordo com o Guia de Imunização SBIM/ ANAMT – Medicina do Trabalho 2016/2017, 
assinale a alternativa que contém APENAS vacinas contraindicadas para pessoas com alergia 
à proteína do ovo.

a) Tríplice Bacteriana e Febre Amarela.
b) Influenza e Poliomielite.
c) Tríplice Viral e Hepatite B.
d) Tríplice Bacteriana e Hepatite B.
e) Tríplice Viral e Febre Amarela.
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41. Servidora de 32 anos de idade, gestante de 11 semanas, ocupante do cargo de Técnico 
em Laboratório, sofreu aborto espontâneo. Sua médica assistente fornece atestado com 
recomendação de afastamento imediato do trabalho. Assinale a alternativa CORRETA quanto 
à conduta administrativa mais apropriada:

a) A servidora deve ser afastada por 180 dias, sem necessidade de avaliação pericial.
b) A servidora deve ser afastada por 120 dias, com necessidade de avaliação pericial, podendo 
solicitar, após o término dos primeiros 120 dias de afastamento, a prorrogação administrativa da 
licença por mais 60 dias.
c) A servidora deve ser afastada por 120 dias, com necessidade de avaliação pericial, podendo 
solicitar, dentro dos primeiros 30 dias após o aborto, a prorrogação administrativa por adicionais 
60 dias.
d) A servidora deve ser afastada por 30 dias, com necessidade de comprovação do aborto por 
perito oficial.
e) A servidora deve ser afastada por 30 dias consecutivos, administrativamente, sem necessidade 
de comprovação pericial do aborto, bastando somente a apresentação de laudo emitido pela 
médica assistente, devidamente assinado e carimbado, onde conste o diagnóstico de aborto.

42. Servidor de 28 anos de idade, ocupante do cargo de Técnico de Laboratório, residente no 
Centro de Vitória, ES, sofre acidente motociclístico, comprovadamente durante o trajeto usual 
de seu domicílio até o trabalho, resultando em fratura fechada do punho esquerdo. Logo após 
o acidente, o servidor ligou para seu irmão, que o levou diretamente a hospital particular, onde 
o servidor foi internado e submetido a tratamento cirúrgico no dia seguinte ao acidente. O 
servidor abre processo administrativo para reconhecimento de acidente em serviço e pleiteia 
adicionalmente o reembolso, por parte da Administração Pública, dos gastos com a assistência 
à saúde. Sobre este caso, assinale a alternativa CORRETA:

a) A perícia médica oficial não deve equiparar o evento a acidente em serviço, pois a lesão 
sofrida não foi consequente a um processo de trabalho relacionado às atribuições do cargo de 
Técnico de Laboratório.
b) A perícia oficial em saúde não deve reconhecer o nexo causal e equiparar o evento a acidente em 
serviço, pois o servidor não lançou mão do setor público de saúde para a assistência à sua lesão.
c) A perícia oficial em saúde deve reconhecer o nexo causal e equiparar o evento a acidente em 
serviço, recomendando ainda que as despesas médicas já efetivadas com o tratamento inicial 
e aquelas que venham a decorrer da reabilitação venham a ser reembolsadas ou pagas pela 
Administração Pública.
d) A perícia oficial em saúde deve reconhecer o nexo causal e equiparar o evento a acidente em 
serviço, sem recomendar reembolso com as despesas do procedimento realizado, já que se trata 
de acidente de trajeto e não típico.
e) A perícia oficial em saúde deve reconhecer o nexo causal e equiparar o evento a acidente em 
serviço, sem recomendar o reembolso das despesas decorrentes da internação hospitalar inicial.
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43. Com relação à licença para tratamento da saúde do servidor, assinale a alternativa 
INCORRETA:

a) Pode-se dispensar a perícia médica oficial em casos de atestados médicos para afastamento 
do trabalho, desde que o tempo de afastamento sugerido no respectivo atestado seja de 5 dias 
corridos ou menos, e que o número total de dias de licença seja inferior a 15 dias no período de 
12 meses, a contar da data de início do primeiro afastamento.

b) Caso o atestado médico para afastamento não venha a ser apresentado à unidade competente 
do órgão ou entidade no prazo máximo de cinco dias corridos, contados da data do início do 
afastamento do servidor, o afastamento será obrigatoriamente indeferido.

c) Caso o servidor se recuse a permitir registro de sua doença no atestado médico para afastamento 
laboral, deverá passar por perícia médica oficial, ainda que o tempo de afastamento sugerido no 
respectivo atestado seja igual ou inferior a 5 dias.

d) A licença de até 120 dias, ininterruptos ou não, no período de 12 meses, será avaliada por 
perícia singular, e acima deste número de dias, obrigatoriamente, por junta oficial composta por 
três médicos ou três cirurgiões-dentistas, respeitando-se as respectivas áreas de atuação.

e) O início da licença por motivo de saúde do servidor deverá corresponder à data do início do 
afastamento de suas atividades laborais, que deverá ser a mesma data de emissão do atestado.

44. Servidor de 58 anos, masculino, canhoto, ocupante do cargo de Assistente em Administração, 
sofreu Acidente Vascular Encefálico Isquêmico (AVEI) há 1 ano, mantendo quadro de hemiplegia 
espástica à direita e afasia motora apesar de reabilitação constante desde o evento isquêmico. 
Esteve em gozo de licença para tratamento de saúde desde a ocorrência do AVEI, sendo agora 
encaminhado para retorno ao trabalho habitual, com sugestão de isenção de imposto de renda, 
pela presença de paralisia irreversível e incapacitante. No caso em questão, a conduta médico-
pericial foi:

a) Inadequada, pois o período de 1 ano de afastamento é demasiado curto para a complementação 
da estratégia de reabilitação motora do paciente.

b) Adequada, pois, ainda que o paciente possa melhorar após 1 ano do evento, sua sequela atual 
é compatível com o exercício das atribuições do cargo que ocupa.

c) Inadequada, pois não há direito à isenção de imposto de renda para servidores em efetivo 
exercício.

d) Inadequada, pois suas sequelas motoras denotam incapacidade para seu trabalho.

e) Adequada, pois a paralisia, se irreversível ou incapacitante e adquirida após o ingresso no 
serviço público federal, enseja o direito à isenção do imposto de renda.
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45. Para fins de avaliação pericial quanto ao direito de isenção de imposto de renda, marque a 
alternativa CORRETA:

a) Para os casos de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, reforma ou 
pensão percebidos por portadores de moléstias graves, não há necessidade de comprovação da 
manutenção dos sintomas ou recidiva da enfermidade no momento da avaliação pericial.

b) A data do início da doença que enseja o direito à isenção do imposto de renda será informada 
pelo requerente, sem necessidade de comprovação por meio de relatórios ou exames.

c) É obrigatória a composição de junta oficial em saúde para a avaliação pericial do direito à 
isenção de imposto de renda.

d) Paralisias causadas por agentes externos, como acidentes em geral, não ensejam direito à 
isenção de imposto de renda.

e) Acidentes em serviço ensejam direito à isenção de imposto de renda, ainda que o servidor 
esteja em efetivo exercício.

46. Sobre a Norma Regulamentadora 7 (NR7), aprovada pela Portaria N.º 3.214, de 08 de junho 
de 1978, assinale a alternativa CORRETA:

a) A periodicidade de avaliação dos indicadores biológicos relacionados à exposição ao chumbo 
inorgânico deverá ser, no mínimo, anual.

b) O exame médico admissional deve ser realizado pelo menos 48 horas antes de o trabalhador 
assumir suas funções.

c) Pessoas portadoras de doenças crônicas, como Diabetes Melito, devem ser submetidas a 
exames periódicos em intervalos não superiores a 6 meses.

d) Os exames complementares indicados para os trabalhadores expostos às radiações ionizantes 
devem ser realizados por ocasião do exame admissional e a cada 6 meses.

e) O médico coordenador ou encarregado do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO) deve se ater a solicitar apenas os exames complementares discriminados na NR7, 
salvo por negociação coletiva de trabalho.
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47. Sobre a Norma Regulamentadora 15 (NR15), aprovada pela Portaria N.º 3.214, de 08 de 
junho de 1978, assinale a alternativa CORRETA:

a) Os adicionais de insalubridade são devidos quando os limites de tolerância são ultrapassados 
no ambiente de trabalho, mesmo que a neutralização da insalubridade ocorra por meio do uso de 
equipamentos de proteção individual.

b) Os limites de tolerância para o formaldeído não podem ser ultrapassados em momento algum 
da jornada de trabalho, caso contrário há ensejo à percepção do adicional de insalubridade em 
grau máximo.

c) Em presença das substâncias classificadas como asfixiantes simples, no ambiente de trabalho, 
a concentração mínima de oxigênio deverá ser 21% em volume.

d) A insalubridade decorrente de agentes biológicos deve ser analisada à luz de limites de 
tolerância de exposição.

e) A exposição a compostos orgânicos de mercúrio, se acima do limite de tolerância, confere o 
direito à percepção de adicional de insalubridade em grau médio.

48. Com base no Decreto Nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e no Decreto Nº 5.296, de 2 
dezembro de 2004, assinale a alternativa CORRETA:

a) Considera-se incapacidade como uma redução efetiva e acentuada da capacidade de trabalho 
remunerado, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais à 
pessoa portadora de deficiência.

b) Considera-se pessoa portadora de deficiência mental aquela cujo funcionamento intelectual é 
significativamente inferior à média, com manifestação antes dos vinte e um anos, e limitações 
associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas.

c) Considera-se pessoa portadora de deficiência auditiva aquela cuja perda auditiva é unilateral 
ou bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por Audiograma 
nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz.

d) Considera-se pessoa portadora de deficiência física aquela em que haja alteração completa 
ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da 
função física, apresentando-se sob diversas formas, como paraplegia, tetraplegia e monoplegia, 
inclusive monoparesia.

e) Considera-se deficiência toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, 
fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do 
padrão considerado normal para o ser humano, com os devidos ajustes para idade e sexo.
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49. De acordo com a Orientação Normativa Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017, assinale a 
alternativa INCORRETA:

a) Em relação aos adicionais de insalubridade e periculosidade, considera-se exposição habitual 
aquela em que o servidor submete-se a circunstâncias ou condições insalubres ou perigosas por 
tempo igual ou superior à metade da jornada de trabalho semanal.

b) A respectiva Orientação Normativa considera a existência de situações em que, ainda que o 
servidor não seja submetido a condições perigosas ou insalubres de forma habitual, haja o direito 
ao recebimento do respectivo adicional.

c) O pagamento do adicional de insalubridade será suspenso quando cessar o risco ou quando o 
servidor for afastado do local ou da atividade que deu origem à concessão, salvo as hipóteses de 
afastamentos considerados como de efetivo exercício.

d) A manipulação de prontuários, receitas e vidros de remédios não caracteriza situação para o 
pagamento do adicional de insalubridade por exposição a agentes biológicos.

e) O laudo técnico deverá referir-se ao ambiente de trabalho e considerar a situação individual 
de trabalho de cada servidor.

50. De acordo com a Resolução nº 1.851/2008, do Conselho Federal de Medicina, quando o 
atestado for solicitado pelo paciente, ou por seu representante legal, para fins de perícia médica, 
o médico assistente deverá informar, EXCETO:

a) O diagnóstico.
b) Os resultados dos exames complementares.
c) A indicação do tempo necessário de afastamento do trabalho e de aposentadoria, se for o caso.
d) As condutas terapêuticas.
e) O prognóstico e as consequências à saúde do paciente.
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GABARITO - PROVA OBJETIVA
CONCURSO PÚBLICO PARA SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO –

EDITAL Nº 02/2018- IFES

 CARGO: MÉDICO - ÁREA  NÍVEL: E

Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta

01 C 21 D 41 D
02 D 22 C 42 E
03 C 23 C 43 B
04 B 24 A 44 C
05 E 25 C 45 A
06 D 26 C 46 D
07 ANULADA 27 C 47 B
08 D 28 A 48 D
09 E 29 D 49 A
10 B 30 E 50 C
11 B 31 D
12 E 32 ANULADA
13 D 33 D
14 B 34 B
15 C 35 A
16 A 36 C
17 E 37 B
18 D 38 D
19 C 39 D
20 B 40 E


