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INSTRUÇÕES
Para a realização destas provas, você recebeu este Caderno de Questões e uma Folha de 
Respostas.
1.  Caderno de Questões
•	 Verifique	se	este	Caderno	de	Questões	contém	as	seguintes	provas:
 PORTUGUÊS  —  Questões de  01 a 20
 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  —  Questões de 21 a 35
 INFORMÁTICA BÁSICA  —  Questões de 36 a 50
 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  —  Questões de 51 a 100

•	 Qualquer	 irregularidade	 constatada	 neste	 Caderno	 de	Questões	 deve	 ser	 imediatamente	
comunicada ao Fiscal de sala.

•	 Neste	 Caderno,	 você	 encontra	 apenas	 um	 tipo	 de	 questão:	 objetiva	 de	 proposição	 simples.	
Identifique	a	resposta	correta,	marcando	na	coluna	correspondente	da	Folha	de	Respostas:

      V,	se	a	proposição	é	verdadeira;
      F,	se	a	proposição	é	falsa.

 ATENÇÃO: Antes	de	fazer	a	marcação,	avalie	cuidadosamente	sua	resposta.
 LEMBRE-SE:

Ø	 A	resposta	correta	vale	1	(um),	isto	é,	você	ganha 1 (um) ponto.

Ø	 A	 resposta	 errada	 vale	 –	 0,75	 (menos	 setenta	 e	 cinco	 centésimos),	 isto	 é,	 você	
não ganha	o	ponto	da	questão	que	errou	e	ainda	perde, em cada resposta errada, 0,75 
(setenta	e	cinco	centésimos)	dos	pontos	ganhos	em	outras	questões	que	você	acertou.

Ø	 A	ausência	de	marcação	e	a	marcação	dupla	ou	inadequada	valem	0	(zero).	Você	
não ganha nem perde nada.

2.  Folha de Respostas
•	 A	Folha	de	Respostas	é	pré-identificada;	confira	os	dados	registrados	no	cabeçalho	e	assine-o	

com	caneta	esferográfica	de	tinta PRETA.	Não	ultrapasse	o	espaço	reservado	para	esse	fim.
•	 NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO SUJE, NÃO RASURE ESSA FOLHA DE RESPOSTAS.

•	 A		marcação		da		resposta		deve		ser		feita		preenchendo-se		o		espaço		correspondente		com	
caneta	esferográfica	de	tinta PRETA.	Não	ultrapasse	o	espaço	reservado	para	esse	fim.

  Exemplo de Marcação
  na folha de Respostas

01 F
02 V
03 V
04 F
05 V

•	 O tempo disponível para a realização das provas e o preenchimento da Folha de Respostas 
é	de	4	(quatro)	horas.
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PROVA DE PORTUGUÊS
QUESTÕES de 01 a 20
INSTRUÇÃO: 
Para	cada	questão,	de	01 a 20,	marque	na	coluna	correspondente	da	Folha	de	
Respostas:

  V,	se	a	proposição	é	verdadeira;
  F,	se	a	proposição	é	falsa.

A	resposta	correta	vale	1	(um	ponto);	a	resposta	errada	vale	-0,75	(menos setenta 
e	cinco	centésimos);	a	ausência	de	marcação	e	a	marcação	dupla	ou	inadequada	
valem 0 (zero).
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QUESTÕES de 01 a 10
TEXTO:
  O	 caráter	 social	 de	 uma	 língua	 já	 parece	 ter	 sido	 fartamente	 demonstrado.	

Entendida como um sistema de signos	 convencionais	 que	 faculta	 aos	 membros	
de	 uma	 comunidade	 a	 possibilidade	 de	 comunicação,	 acredita-se,	 hoje,	 que	
seu	 papel	 seja	 cada	 vez	mais	 importante	 nas	 relações	 humanas,	 razão	 pela	 qual

5	–	 seu	estudo	 já	envolve	modernos	processos	científicos	de	pesquisa,	 interligados	às	
mais	novas	ciências	e	técnicas,	como,	por	exemplo,	a	própria	cibernética.

	 	 Entre	sociedade	e	 língua,	de	fato,	não	há	uma	relação	de	mera	causalidade.	
Desde	que	nascemos,	um	mundo	de	signos	linguísticos	nos	cerca,	e	suas	inúmeras	
possibilidades	comunicativas	começam	a	tornar-se	reais	a	partir	do	momento	em	que,

10	–	 pela	 imitação	 e	 associação,	 começamos	 a	 formular	 nossas	mensagens. E toda a 
nossa	vida	em	sociedade	supõe	um	problema	de	intercâmbio	e	comunicação	que	se	
realiza	fundamentalmente	pela	língua,	o	meio	mais	comum	de	que	dispomos	para	tal.

	 	 Sons,	 gestos,	 imagens,	 diversos	 e	 imprevistos,	 cercam	 a	 vida	 do	 homem	
moderno, compondo mensagens	de	toda	ordem	(Henri	Lefebvre	diria	poeticamente

15	–	 que	 “niágaras	de	mensagens	caem	sobre	pessoas	mais	ou	menos	 interessadas	e	
contagiadas”),	transmitidas	pelos	mais	diferentes	canais, como a televisão, o cinema, 
a	imprensa,	o	rádio,	o	telefone,	o	telégrafo,	os	cartazes	de	propaganda,	os	desenhos,	
a	música	e	tantos	outros.	Em	todos,	a	língua	desempenha	um	papel	preponderante,	
seja	em	sua	 forma	oral,	 seja	através	de	seu	código	substitutivo	escrito.	E,	através

20	–	 dela,	o	contato	com	o	mundo	que	nos	cerca	é	permanentemente	atualizado.
	 	 Nas	 grandes	 civilizações,	 a	 língua	 é	 o	 suporte	 de	 uma	 dinâmica	 social	 que	

compreende	 não	 só	 as	 relações	 diárias	 entre	 os	membros	 da	 comunidade,	 como	
também	uma	atividade	 intelectual	 que	 vai	 desde	 o	 fluxo	 informativo	 dos	meios	 de	
comunicação	de	massa	até	a	vida	cultural,	científica	ou	literária.

PRETI, Dino. Sociolinguística:	os	níveis	de	Fala.	São	Paulo:	Edusp,	s.	d.,	p.	11-12.
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Questão 07
O	termo	“já”	aparece	nas	linhas	1	e	5	com	diferentes	sentidos	nos	contextos.

Questão 08
Os	termos	“hoje”	(l.	3)	e	“por	exemplo”	(l.	6)	encontram-se	separados	por	vírgula	porque	são	
adjuntos	adverbiais	deslocados	no	período.

Questão 09
No	 período	 “E	 toda	 a	 nossa	 vida	 em	 sociedade	 supõe	 um	 problema	 de	 intercâmbio	 e	
comunicação	que	se	realiza	 fundamentalmente	pela	 língua,	o	meio	mais	comum	de	que	
dispomos	para	tal.”	(l.	10-12),	as	formas	verbais	em	negrito	denotam	ações	habituais.

Questão 10
A	oração	“que	vai	desde	o	fluxo	informativo	dos	meios	de	comunicação	de	massa	até	a	vida	
cultural,	científica	ou	literária.”	(l.	23-24)	exerce	função	adjetiva	no	período.

Questão 05
Entre os canais	enumerados	no	terceiro	parágrafo	do	texto,	há	os	de	comunicação	verbal	e	
não verbal.

Questão 01
A	 relação	 autor-texto-leitor	 se	 estabelece	 por	meio	 de	 um	discurso	 linguístico	 em	que	 a	
impessoalidade	e	a	pessoalidade	se	fazem	presentes.

Questão 02
O	enunciador,	no	primeiro	parágrafo,	apresenta	uma	definição	do	que	é	a	língua.

Questão 03
Ao	 dispor	 da	 língua	 como	 instrumento	 de	 interação	 social,	 segundo	 o	 autor,	 o	 homem	
prescinde de outros meios de comunicação.

Questão 04
O	pensamento	de	Henri	Lefebvre,	reproduzido	no	terceiro	parágrafo,	evidencia	que	o	homem	
vive	afogado	num	dilúvio	de	palavras	e,	por	isso,	expressa-se	muito	mal.

Questão 06
No	último	parágrafo,	afirma-se	que	há	uma	correlação	entre	a	linguagem,	o	pensamento	e	o	
comportamento do ser humano.

UFBA – 2013 – Concurso Público para Servidor Técnico-Administrativo – PORTUGUÊS / Superior
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Questão 11
O	poema,	em	forma	de	oração,	 revela	um	sujeito	poético	desorientado	em	busca	de	um	
caminho	para	chegar	a	Deus.

Questão 12
O	diálogo	do	sujeito	lírico	em	que	ele	fala	sobre	Deus	e	sua	relação	com	Ele	constitui	o	tema	
do poema.

Questão 13
O	 sujeito	 lírico	 do	 poema	 expressa	 sentimento	 de	 abandono,	 desamparo,	 e	 pede	 o	
preenchimento de suas carências.

Questão 14
O	retorno	à	infância	solicitado	pelo	sujeito	poético	é	justificado	como	o	tempo	de	comunhão	
entre	ele	e	o	mundo	à	sua	volta.

QUESTÕES de 11 a 18
TEXTO:
  Meu Deus,
	 	 me	dá	cinco	anos.
	 	 Me	dá	um	pé	de	fedegoso	com	formiga	preta,
	 	 me	dá	um	Natal	e	sua	véspera,
	 5	-	 o	ressonar	das	pessoas	no	quartinho.
	 	 Me	dá	a	negrinha	Fia	pra	eu	brincar,
	 	 me	dá	uma	noite	pra	eu	dormir	com	minha	mãe.
	 	 Me	dá	minha	mãe,	alegria	sã	e	medo	remediável,
	 	 me	dá	a	mão,	me	cura	de	ser	grande,
	 10	-	 ó	meu	Deus,	meu	pai,
  meu pai.
PRADO,	A.	Orfandade.	Bagagem.	29.	ed.	Rio	de	Janeiro:	Record,	2010.	p.12.

Questão 15
A	figura	paterna	do	sujeito	lírico	constitui,	no	poema,	um	ser	ausente	e	alheio	aos	apelos	do	
filho.

Questão 16
A	inaceitação	e	a	 inadaptação	do	sujeito	 lírico	ao	mundo	subjacente	à	escritura	do	texto,	
está	evidente	na	expressão	“me	cura	de	ser	grande”.

Questão 17
No	contexto	do	poema,	a	repetição	do	termo	“me	dá”	constitui	um	exemplo	do	uso	livre	e	
descontraído	do	idioma,	sem	submissão	à	norma	padrão.

Questão 18
Os	 fragmentos	 “um	 pé	 de	 fedegoso	 com	 formiga	 preta”	 (v.	 3)	 e	 “das	 pessoas”	 (v.	 5)	
complementam	o	sentido	de	verbos	de	regências	distintas.
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Questão 19
O	fato	de	o	narrador	sequer	citar	o	nome	do	“autor	célebre”	põe	em	dúvida	a	sua	celebridade.	

Questão 20
O	período	“A	rua	continuava	indefinidamente,	e	o	dedo	apontado,	e	eu	sem	saber,	e	ela	pedindo	
urgência,	dizendo	que	o	 fogo	 lavrava	sempre.”	 (l.	14-16)	apresenta,	predominantemente,	
orações	independentes,	coordenadas,	e	a	figura	de	sintaxe	polissíndeto.	

QUESTÕES 19 e 20
TEXTO:
	 	 Nunca	 pude	 entender	 a	 conversação	 que	 tive	 com	 uma	 senhora,	 há	muitos	

anos...	 Este	 começo,	 evidentemente,	 não	 é	 meu,	 mas	 de	 autor	 célebre,	 o	 que	
não	 impede	 que	 podia	 ser	 de	 toda	 gente.	 Há	 sempre	 uma	 pessoa	 que	 nunca	
pôde	 entender	 a	 conversação	 que	 teve	 com	 uma	 senhora,	 há	 muitos	 anos.

5	–	 As	mulheres	costumam	ter	conversas	estranhas,	que	só	entendemos	pela	metade,	ou	
nada,	se	for	não	em	dobro,	o	que	é	outra	forma	de	engano.

	 	 No	meu	caso,	ela	telefonou	pedindo	que	fosse	correndo	apagar	um	incêndio	em	
sua	rua.	Saltei	da	cama,	nem	sei	se	calcei	os	chinelos,	e	voei	para	o	lugar	indicado.	
Apesar	de	noite	alta,	o	trânsito	estava	engarrafado,	devia	haver	uma	festa	importante,

10	–	 homenagem	a	 rei	ou	presidente	estrangeiro,	 imagino.	Fiz	 tudo	para	chegar	o	mais	
depressa	 possível,	 e,	 ao	 chegar,	 não	 localizei	 o	 incêndio.	É	mais	 adiante,	 disse	 a	
mulher, do alto do 9º andar. Onde? Mais, mais adiante. E apontava com o braço na 
direção	do	infinito.

	 	 Mas	 a	 rua	 não	 acaba	 nesta	 quadra?	 perguntei.	 Não.	 A	 rua	 continuava
15	–	 indefinidamente,	e	o	dedo	apontado,	e	eu	sem	saber,	e	ela	pedindo	urgência,	dizendo	

que	o	fogo	lavrava	sempre.	Realmente,	nunca	pude	entender.

ANDRADE,	C.	D.	de.	Incêndio:	Poesia e prosa.	Rio	de	Janeiro:	Nova	Aguilar,	1988.	p.	1270.
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PROVA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
QUESTÕES de 21 a 35
INSTRUÇÃO: 
Para	cada	questão,	de	21 a 35,	marque	na	coluna	correspondente	da	Folha	de	
Respostas:

  V,	se	a	proposição	é	verdadeira;
  F,	se	a	proposição	é	falsa.

A	resposta	correta	vale	1	(um	ponto);	a	resposta	errada	vale	-0,75	(menos setenta 
e	cinco	centésimos);	a	ausência	de	marcação	e	a	marcação	dupla	ou	inadequada	
valem 0 (zero).

Questão 21
As entidades da Administração Indireta têm em comum a atuação dentro do princípio da 
descentralização	 institucional,	 que	vem	a	ser	a	distribuição	de	competências	e	agilidade	
gerencial,	 orçamentária	 e	 financeira	 para	 organismos	 autônomos	 que	 prestam	 serviços	
públicos	ou	de	interesse	público.

Questão 22
As	Sociedades	de	Economia	Mista	têm	capital	diversificado	e	podem	ser	estruturadas	como	
Sociedades Anônimas (S/A) ou Sociedades por Quotas.

QUESTÕES 21 e 22
Tipos de entidades integrantes da Administração Indireta

Autarquia

Sociedade de 
Economia Mista

Entidades 
integrantes	da	
Administração 

Indireta

Fundação	Pública Empresa	Pública
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Questão 23
Os	Agentes	Honoríficos	prestam	serviços	públicos	relevantes,	exercendo,	por	exemplo,	a	
função	de	jurados,	mesários	eleitorais,	comissários	de	menores,	dentre	outros	da	mesma	
natureza.

Questão 24
Os	Agentes	Políticos	são	particulares	que	recebem	a	incumbência	de	executar	determinados	
serviços,	segundo	as	normas	do	Estado	e	sob	permanente	fiscalização.

Questão 25

II	-	GRATIFICAÇÕES III	-	ADICIONAISI	-	INDENIZAÇÕES

VANTAGENS 
PECUNIÁRIAS

As	 indenizações	não	se	 incorporam	ao	vencimento	ou	provento	do	servidor	público	para	
qualquer	efeito.

QUESTÕES 23 e 24

CATEGORIAS DE AGENTES PÚBLICOS
1.	Agentes	Políticos
2.	Agentes	Administrativos
3.	Agentes	Honoríficos
4.	Agentes	Delegados

QUESTÕES 26 e 27
 Um determinado servidor tem a responsabilidade da medição da entrega de obras 
públicas durante um processo de liquidação de um gasto feito pelo órgão a que está 
vinculado. Esse órgão havia contratado uma empresa de construção civil para realizar 
algumas obras de reforma em determinados prédios. Para efetuação do pagamento, o 
funcionário deveria atestar que o estabelecido no contrato havia sido cumprido. O diretor 
da empresa, por não ter cumprido o que estava estabelecido e estar necessitando de 
recursos, prometeu ao servidor que cumpriria o previsto no contrato, mas que se impunha 
a necessidade de ele atestar como concluída a obra, para que o pagamento pudesse ser 
efetuado. Para tal, ofereceu ao funcionário uma gratificação no valor de 10% do montante 
a ser recebido. O servidor prometeu pensar se aceitaria ou não a proposta.
Com	base	na	análise	dessa	situação,	pode-se	afirmar:
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Questão 27
A	liquidação	é	um	estágio	da	execução	da	despesa	orçamentária,	no	qual	o	agente	público	
emite um documento denominado Nota de Empenho.

Questão 28
O	marco	normativo	 da	UFBA,	 que	 fundamenta	 seu	Estatuto	 e	Regimento,	 ressignifica	a	
função	Conhecimento,	ampliando	seu	conceito	para	Ciência	–	Arte	–	Cultura.

Questão 29
Um pesquisador da área de saúde buscou fazer alguns experimentos que envolviam 

pessoas, para a descoberta de nova medicação. Para tal, adotou os procedimentos 
acadêmicos e administrativos necessários, a fim de ver o seu projeto aprovado e iniciar 
o seu estudo.

Entre	 os	 trâmites	 desse	 projeto,	 está	 seu	 encaminhamento	 para	 a	 Comissão	 de	 Ética	
da	UFBA,	que	 tem,	entre	suas	 funções,	a	de	acompanhar	as	atividades	de	pesquisa	em	
humanos e animais.

Questão 31
Relações de reciprocidade entre pessoas e organização

Pessoas Organização

Nessa	relação	de	reciprocidade,	cabe	às	pessoas	oferecerem	contribuições,	como	trabalho,	
conhecimento,	dedicação	e	esforço	para	o	alcance	dos	objetivos	organizacionais.

Questão 30
Constitui	 falta	 grave	 do	 servidor	 público	 a	 omissão	 do	 dever	 de	 comunicar	 seu	 próprio	
impedimento de atuar em processo administrativo.

Questão 32
O	 Código	 Tributário	 Nacional	 estabelece	 normas	 para	 a	 cobrança	 dos	 tributos,	 que	 se	
classificam	 em	 impostos,	 taxas	 e	 contribuições	 de	 melhoria,	 sendo	 que	 as	 taxas	 se	
diferenciam	dos	impostos	porque	são	incidentes	sobre	a	circulação	de	bens	ou	valores,	a	
exemplo	da	produção	de	bens.

Questão 26
Se	o	funcionário	aceitar	essa	gratificação	estará	ferindo	o	Código	de	Ética	do	servidor	público	
e praticando um ato de improbidade administrativa.
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Questão 34
 A Lei no	8.666,	de	21/06/1993,	estabelece	que,	para	a	habilitação	nas	licitações,	
será	 exigido	 dos	 interessados,	 exclusivamente,	 documentação	 relativa:	 I	 -	 à	
habilitação	 jurídica;	 II	 -	à	qualificação	 técnica;	 III	 -	à	qualificação	econômico-financeira;	
IV	-	à	regularidade	fiscal;	V	–	ao	cumprimento	do	disposto	no	Inciso	XXXIII	do	Art.	7o da 
Constituição Federal.
A	 habilitação	 jurídica	 diz	 respeito	 à	 comprovação,	 pelos	 interessados,	 de	 aptidão	 para	
desempenho	de	atividade	pertinente	e	compatível	com	o	objeto	da	licitação,	indicação	das	
instalações	adequadas	e	de	pessoal	técnico	capaz,	que	se	responsabilizará	pelos	trabalhos.

Fonte da ilustração

Questão  31 
CHIAVENATO, I. Comportamento organizacional.	 2.	 ed.	Rio	de	 Janeiro:	Campus,	2005.	 
p. 29. Adaptada.

Questão 33
A	modalidade	de	licitação	“pregão”	é	aquela	que	pode	ser	realizada	por	meio	da	utilização	
de	recursos	da	tecnologia	da	informação.

Questão 35
		 A	 função	administrativa	do	controle	 foi	enfatizada	pela	Constituição	da	República	
Federativa	do	Brasil,	promulgada	em	1988,	objetivando	preservar	o	patrimônio	público.	São	
exercidos	dois	tipos	de	controles	no	setor	público:	interno	e	externo.
É	responsabilidade	de	cada	poder	a	estruturação	de	controles	internos	que	observarão	a	
legalidade	dos	atos	e	o	cumprimento	do	programa	de	trabalho.
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PROVA DE INFORMÁTICA BÁSICA
QUESTÕES de 36 a 50
INSTRUÇÃO: 
Para	cada	questão,	de	36 a 50,	marque	na	coluna	correspondente	da	Folha	de	
Respostas:

  V,	se	a	proposição	é	verdadeira;
  F,	se	a	proposição	é	falsa.

A	resposta	correta	vale	1	(um	ponto);	a	resposta	errada	vale	-0,75	(menos setenta 
e	cinco	centésimos);	a	ausência	de	marcação	e	a	marcação	dupla	ou	inadequada	
valem 0 (zero).

Questão 36
Entre	as	funções	de	um	sistema	operacional	estão	a	de	gerenciar	a	execução	de	programas	
e	o	controle	de	acesso	a	periféricos.

Questão 37
Memória	cache	se	refere	a	uma	área	do	disco	rígido	reservada	para	auxiliar	no	processo	de	
backup de um computador.

Questão 38
Um driver	de	dispositivo	é	um	componente	de	software	que	controla	o	acesso	ao	dispositivo	
por	programas.

Questão 39
Em sistemas Windows,	é	possível	digitar	comandos	do	sistema	operacional	utilizando-se,	
para isso, o prompt de comando.	Exemplos	de	comandos	que	podem	ser	utilizados,	com	
suas	 respectivas	 funções,	 são:	 cd,	 para	mudar	 de	 diretório;	mkdir, para criar um novo 
diretório;	e	del,	para	apagar	um	arquivo.

Questão 40
Em sistemas Windows,	a	hierarquia	de	diretórios	é	indicada	no	prompt de comando com uso 
da	barra	invertida	(	\	).	Por	exemplo,	“c:\exemplo\arquivo.txt”	indica	o	arquivo	“arquivo.txt”	no	
diretório	“exemplo”,	armazenado	no	dispositivo	referenciado	pela	letra	“c”.

Questão 42
Em sistemas Windows, Notepad (Bloco de Notas) e Wordpad são nomes de aplicativos para 
edição	de	texto.

Questão 41
Dá-se	o	nome	de	boot	ao	procedimento	de	início	de	execução	de	cada	programa	em	um	
sistema	 operacional.	 Esse	 procedimento	 é,	 portanto,	 realizado	 cada	 vez	 que	 se	 inicia	 a	
execução	de	um	aplicativo,	como	o	Microsoft Word,	por	exemplo.
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Questão 44
	 Considere	que,	em	uma	planilha	Excel,	haja	números	nas	células	A1,	A2,	B1	e	B2	e	
a	expressão	“=A1+A2”	(sem	as	aspas)	na	célula	A3.
Se	um	usuário,	utilizando	o	Excel	sobre	um	sistema	Windows, usar a combinação de teclas 
Ctrl+C	na	 célula	A3	 e	 a	 combinação	 de	 teclas	Ctrl+V	 na	 célula	B3,	 essa	 última	 conterá	
também	a	soma	de	A1	e	A2.

Questão 43
	 Considere	que	haja	 números	armazenados	nas	 células	A1,	A2,	A3	e	A4	de	uma	
planilha	Excel,	versão	em	português.
Para	armazenar	a	soma	desses	valores	na	célula	A5,	pode-se	escrever,	nessa	célula,	a	
expressão	“=SOMA(A1:A4)”	(sem	as	aspas).

Questão 47
A W W W (World Wide Web)	é	o	nome	que	se	dá	a	um	computador	servidor	que	armazena	
e	gerencia	páginas	em	formato	de	hipertexto.

Questão 48
HTTPS	é	utilizado	em	navegadores	para	se	fazer	acesso	seguro	a	servidores	web.

Questão 49
O Gmail	 oferece	 uma	 funcionalidade	 que	 permite	 que	 usuários	 marquem	 mensagens	
utilizando	um	ícone	em	forma	de	estrela,	para	que	estas	mensagens	sejam	sempre	exibidas	
antes	das	demais	na	lista	de	mensagens	do	usuário.

Questão 50
Um firewall	é	um	programa	instalado	em	um	computador	para	permitir	o	acesso	à	Internet. 

Questão 45
O Gerenciador de Tarefas	é	um	programa	disponível	em	sistemas	Windows,	cujo	objetivo	
é	permitir	ao	usuário	definir	itens	de	sua	agenda	para	os	compartilhar	com	outros	usuários	
em uma mesma rede.

Questão 46
Spam	é	o	nome	que	se	dá	a	um	tipo	de	vírus	que	infecta	um	computador	quando	um	usuário	
abre	uma	mensagem	eletrônica	contaminada	com	esse	vírus.



11UFBA – 2013 – Concurso Público para Servidor Técnico-Administrativo – MÉDICO/TRABALHO / Superior

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
MÉDICO / TRABALHO

QUESTÕES de 51 a 100
INSTRUÇÃO: 
Para	cada	questão,	de	51 a 100,	marque	na	coluna	correspondente	da	Folha	de	
Respostas:

  V,	se	a	proposição	é	verdadeira;
  F,	se	a	proposição	é	falsa.

A	resposta	correta	vale	1	(um	ponto);	a	resposta	errada	vale	-0,75	(menos setenta 
e	cinco	centésimos);	a	ausência	de	marcação	e	a	marcação	dupla	ou	inadequada	
valem 0 (zero).

Questão 51
A	imprudência	médica	significa	a	falta	de	cuidado	ou	de	precaução	com	que	se	executam	
certos	atos	e	se	caracteriza	pela	inação,	indolência,	inércia	e	passividade.

Questão 52
A autonomia, a beneficência	 e	 a	 justiça	 se	 constituem	 pilares	 da	 bioética	 aplicada,	 em	
conformidade	com	o	modelo	principalista.

Questão 54
Trabalhador	comparece	ao	consultório	com	história	de	exposições	ocupacionais	crônicas	
que	exigem	movimentos	repetitivos	em	excesso,	para	pinçar	com	polegar,	associados	às	
seguintes	características	e	condições:	flexão,	extensão,	rotação	ou	desvio	ulnar	repetido	do	
carpo,	uso	de	força,	sobretudo	para	pegar	e	torcer,	uso	prolongado	de	tesouras	e	chaves	de	
fendas,	sintomatologia	dolorosa,	geralmente	unilateral,	concentrada	na	mão	e	no	punho	e	
agravada	pelo	movimento	repetitivo.	Ao	exame	físico,	apresenta	sinal	de	Finkelstein	positivo,	
e	pode	ocorrer	tumefação,	dor	à	palpação	no	processo	estiloide	e	trajeto	dos	tendões,	sendo	
esses os importantes elementos ocupacionais e clínicos encontrados na tenossinovite 
estenosante	do	estiloide	radial,	segundo	Quervain.

Questão 53
Diante	do	segredo	industrial,	o	médico	do	trabalho	pode	passar	informações	sobre	indivíduos	
portadores	 de	 doenças	 do	 trabalho	 para	 que	a	 empresa	aperfeiçoe	 seus	 procedimentos	
técnico-operacionais.
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Questão 56
Na	síndrome	do	túnel	do	carpo,	o	nervo	comprometido	é	o	radial.

Questão 57
Conforme	 a	 Norma	 Regulamentadora	 no 7, com redação dada pela Portaria no	 24,	 de	
29/12/1994,	o	Programa	de	Controle	Médico	de	Saúde	Ocupacional	(PCMSO)	tem	o	caráter	
primordial	de	diagnosticar	doenças	profissionais	ou	doenças	relacionadas	com	o	trabalho.

Questão 58
De	acordo	com	a	Norma	Regulamentadora	no 7, com redação dada pela Portaria no	24,	
de	 29/12/1994,	 o	Atestado	 em	Saúde	Ocupacional	 (ASO)	 deverá	 ser	 emitido	 para	 cada	
exame	médico	admissional,	periódico,	demissional,	de	mudança	de	função	e	de	retorno	ao	
trabalho	em	conformidade	com	o	PCMSO,	sendo	a	emissão	de	ASO	avulso,	sem	relação	
com	o	PCMSO	–	mesmo	para	funcionário	de	empresa	que	não	possua	médico	do	trabalho	–	 
considerada	irregular.

Questão 59
Funcionário	 de	 uma	 empresa	 de	 reforma	 de	 bateria	 apresenta	 resultados	 de	
ácido-delta-aminolevulínico	 na	 urina,	 e	 de	 chumbo,	 no	 sangue,	 com	 valores	 acima	 do	
Índice	Biológico	Máximo	Permitido	(IBMF).	A	conduta	do	médico	do	trabalho,	coordenador	
do	 PCMSO,	 em	 conformidade	 com	 a	 Norma	 Regulamentadora	 no 7 e a redação dada 
pela Portaria no	24,	de	29/12/1994,	deve	ser	a	de	observar	a	interpretação	SC,	solicitar	à	
empresa a emissão da Comunicação de Acidente do Trabalho e encaminhar o trabalhador 
à	Previdência	Social,	dentre	outras	providências.

Questão 60
O Decreto no	6.856,	de	25/05/2009,	regulamenta	a	realização	de	exames	periódicos	para	
os	 servidores	 federais	 e	 define	 os	 seguintes	 intervalos	 de	 tempo:	 dois	 anos	 para	 todos	
os	 servidores	 e	 um	 ano	 para	 aqueles	 que	 são	 expostos	 aos	 riscos	 epidemiológicos	 e	
ocupacionais.

Questão 55
A	síndrome	do	túnel	do	carpo	é	um	tipo	de	LER/DORT	comum	entre	profissionais	que	realizam	
flexão	e	extensão	de	punho	associadas	à	força,	à	compressão	mecânica	das	palmas	das	
mãos,	ao	uso	de	força	na	base	das	mãos,	às	vibrações,	sendo	esses	movimentos	repetitivos	
frequentes	em	trabalhadores	que	utilizam	intensivamente	teclados	de	computador	e	caixas	
registradoras,	trabalham	em	abatedouros	de	aves,	em	linhas	de	montagem	e	em	atividades	
de	costura,	de	açougue	e	similares,	tratando-se	de	uma	moneuropatia	do	membro	superior,	
caracterizada	essencialmente	pela	dor	decorrente	da	compressão	do	nervo	que	passa	pelo	
canal	ou	túnel	do	carpo.
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Questão 61
O	exame	audiométrico	de	referência,	feito	no	exame	admissional	que	o	médico	utilizou,	deve	
permanecer	sempre	o	mesmo,	para	servir	de	comparação	com	os	exames	audiométricos	
sequenciais	a	serem	realizados	nos	periódicos	seguintes	e	estar	em	conformidade	com	o	
Anexo	I	do	Quadro	II	da	NR	7.

QUESTÕES 61 e 62
	 O	exame	audiométrico	sequencial	realizado	no	periódico	de	um	trabalhador	exposto	
excessivamente	ao	ruído,	por	aproximadamente	cinco	anos,	revelou	perdas	bilaterais	em	
forma	 de	 gota	 acústica	 superiores	 a	 25	 decibéis,	 nas	 frequências	 de	 3.000	 a	 4.000	Hz,	
e	de	40	decibéis	na	frequência	de	6.000	Hz;	nesse	caso,	o	médico	do	trabalho	tomou	as	
seguintes	decisões:	consultou	o	exame	audiométrico	realizado	no	admissional	para	utilizar	
como	exame	de	referência	e	o	comparou	com	o	exame	audiométrico	sequencial	 feito,	e,	
em	seguida,	constatou	o	desencadeamento	da	PAIRO,	firmou	o	diagnóstico	e	solicitou	o	
afastamento	do	trabalhador	da	exposição	ao	ruído.

Questão 62
A	conduta	do	médico	 foi	 correta	quanto	ao	afastamento	do	 trabalhador	da	exposição	ao	
ruído	 e	 quanto	 ao	 diagnóstico	 de	PAIRO,	 definido	 com	base	 nos	 exames	 audiométricos	
consultados.

Questão 63
Para	a	suspeita	diagnóstica	de	eczema	 relacionado	com	o	 trabalho,	o	médico	considera	
a	topografia	das	lesões,	a	sua	reversibilidade	durante	o	afastamento	do	trabalho	e	outros	
elementos	 da	 história	 ocupacional,	 além	 do	 resultado	 do	 teste	 epicutâneo,	 sendo	 essas	
condutas		essenciais	para	o	diagnóstico	de	eczema	relacionado	com	o	trabalho,	no	entanto	
o	teste	epicutâneo	não	é	indicado	como	exame	a	ser	aplicado	na	admissão	e	em	periódicos	
para	todos	os	funcionários	pelo	fato	de	significar	risco	de	induzir	a	sensibilização	e	não	ter	
um	caráter	preditivo	absoluto.

Questão 64
O	médico	do	trabalho	de	um	banco,	ao	emitir	o	Atestado	de	Saúde	Ocupacional	(ASO)	para	
um	funcionário	com	diagnóstico	de	síndrome	do	túnel	carpo,	preencheu	a	informação	sobre	
o	risco	específico	onde	escreveu	exposição	a	movimentos	repetitivos	e	informou,	na	parte	
de	procedimentos	e	exames	complementares,	os	resultados	dos	exames	de	radioimagem	
e	eletroneuromiografia,	confirmando	o	diagnóstico.	Nesse	caso,	a	conduta	do	médico	está	
correta,	considerando	que,	com	isso,	no	documento	do	ASO	se	encontra	a	informação	de	
nexo	entre	o	risco	ocupacional	e	a	doença	relacionada	com	o	trabalho.

Questão 65
O	médico	do	trabalho	de	empresa	privada	não	deve	encaminhar	relatórios	epidemiológicos	
de	acidentes	do	trabalho	e	de	doenças	profissionais	para	a	CIPA,	em	conformidade	com	os	
modelos	e	mapas	da	NR	4	e	quadro	III	da	NR	7	(PCMSO),	em	função	de	cuidados	éticos,	
considerando-se	que	os	membros	dessa	comissão	não	são	profissionais	de	saúde	sujeitos	
ao	sigilo	profissional.
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Questão 66
Na	realização	da	consulta	médica,	caso	o	trabalhador	tenha	resultados	de	exames	alterados	
nos	 indicadores	 biológicos	 de	 exposição,	 ou	 exame	 audiométrico	 com	 modificação	 do	
limiar	 auditivo,	 entre	 outros	 exames	 de	 rastreamento	 de	 doenças	 do	 trabalho,	 a	 história	
ocupacional	deixa	de	ser	importante	no	diagnóstico	da	doença	do	trabalho.

Questão 67
A International Agency for Reserch on Cancer	 (IARC),	 ligada	à	Organização	Mundial	 de	
Saúde	considera,	como	Grupo	1,	carcinogênico	humano,	agentes	ou	grupos	de	agentes,	
como	arsênico,	benzeno,	dentre	outros,	e,	no	caso	do	asbesto	ou	amianto,	classifica,	no	
Grupo	1,	a	fibra	de	asbesto	do	tipo	anfibólio	e,	no	Grupo	2,	como	provável	cancerígeno	para	
humanos,	outras	fibras,	como	a	crisotila,	razão	pela	qual	o	anexo	no 12 da NR 15 interdita 
apenas	o	uso	de	asbesto	 tipo	anfibólio,	mas	 libera	o	uso	controlado	das	outras	fibras	de	
amianto, como crisotila (asbesto branco).

Questão 68
Segundo	a	Lista	atual	de	Doenças	do	Trabalho	do	Ministério	da	Saúde	e	do	Ministério	da	
Previdência	 Social,	 apenas	 o	 agente	 etiológico	 asbesto	 ou	 amianto	 composto	 de	 fibras	
do	tipo	anfibólio	está	relacionado	com	neoplasias	malignas	do	estômago,	da	 laringe,	dos	
brônquios,	 dos	 pulmões	 e	mesoteliomas	 de	 pleura,	 de	 peritônio,	 de	 pericárdio,	 além	 de	
placas	pleurais,	asbestose,	placas	epicárdicas	ou	pericárdicas	e	derrame	pleural.

Questão 69
Segundo	a	classificação	de	Schilling,	as	lesões	por	esforços	repetitivos	(LER)	ou	doenças	
osteoarticulares	 relacionadas	 com	 o	 trabalho	 (DORT)	 estão	 classificadas	 no	 Grupo	 II,	
enquanto	as	doenças	alérgicas	ocupacionais	são	classificadas	no	Grupo	III.

Questão 70
As	manobras	de	Tinel,	Phalen	e	Phalen	invertido	positivas	são	importantes	no	exame	físico	
para	suspeita	diagnóstica	da	síndrome	do	túnel	do	carpo	e	da	tendinite	do	supraespinhoso,	
em	trabalhadores	com	história	ocupacional	positiva	com	longo	período	de	exposição	aos	
movimentos repetitivos.

Questão 71
O	modelo	CIF	foi	proposto	pela	Organização	Mundial	de	Saúde	e,	no	campo	da	saúde	do	
trabalhador,	permite	identificar	as	condições	sociais,	econômicas	e	políticas	observadas	no	
trabalho como determinantes para avaliar as condições de capacidade ou de incapacidade 
para o trabalho.
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QUESTÕES 72 e 73
Assalariada, 48 anos de idade, trabalha há 21 anos como restauradora de 

monumentos históricos. Sua atividade principal consiste em remover pinturas situadas 
nos tetos e nas paredes de prédios históricos para análise e reconstituição desse acervo. 
As principais queixas são astenia, distúrbios da memória importante e dificuldade de 
realizar tarefas simples da vida cotidiana. Relata vários episódios de dores abdominais 
do tipo cólica e refere anemia crônica caracterizada como ferropriva pelo médico clínico,  
refere vários abortamentos.

Questão 72
Em	relação	a	esse	caso	clínico,	a	intoxicação	pelo	mercúrio	é	a	principal	suspeita	diagnóstica	
de doença do trabalho.

Questão 73
Os	distúrbios	da	reprodução	podem	ser	considerados	relacionados	com	o	trabalho	que	a	
paciente realiza.

Questão 74
Professor	de	universidade	 localizada	em	uma	capital	do	Nordeste	do	Brasil	desenvolveu	
atividade	de	pesquisa	temporária	na	floresta	do	Estado	do	Acre	e	foi	acometido	de	malária,	
mas	 o	médico	 do	 trabalho	 não	 a	 considerou	 como	 doença	 do	 trabalho,	 informando	 que	
a	malária	 é	 uma	endemia	presente	 na	 região	e	 a	 contaminação	poderia	 ocorrer	 fora	 do	
trabalho.

Questão 75
A	conduta	do	médico	de	iniciar	a	quimioprofilaxia	no	enfermeiro	foi	precipitada.

Questão 76
Os	 riscos	 de	 doenças	 infecciosas	 associadas	 ao	 acidente	 perfurante	 no	 enfermeiro	 são	
apenas a hepatite B e a AIDS.

QUESTÕES 75 e 76
Enfermeiro sofreu acidente perfurante com agulha de seringa utilizada na coleta de 

sangue de paciente que se encontrava internado no serviço de hepatologia, com suspeita 
diagnóstica inicial de hepatite, em fase de investigação para diagnóstico conclusivo. O 
médico que examinou o enfermeiro no serviço de emergência constatou o acidente e 
iniciou imediatamente a quimioprofilaxia para HIV (vírus da imunodeficiência humana).

Questão 77
O	médico	coordenador	do	PCMSO	programou,	no	exame	periódico	de	uma	operadora	de	
caixa	 de	 um	estacionamento	 de	 subsolo,	 com	38	 anos	 de	 idade	 e	 fumante,	 a	 dosagem	
da	carboxiemoglobina	no	sangue	e	considerou	o	valor	de	referência	de	até	1%	e	o	Índice	
Biológico	Máximo	Permitido	(IBMP)	de	3,5	%,	em	conformidade	com	a	NR	7.
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Questão 78
Professora exerce sua função em escola municipal há vinte anos e tem o diagnóstico 

de síndrome do manguito rotator e capsulite adesiva. Refere ministrar cinco aulas no 
período matutino e, após pausa de uma hora para o almoço, mais duas aulas no período 
vespertino, correspondente à jornada de trabalho. Para completar o orçamento familiar, 
ela ensina à noite, em outra escola, onde ministra mais três aulas de 50 minutos cada. 
Informa que costuma escrever um período médio de metade do tempo de cada aula no 
quadro de giz, quando apresenta piora nas dores concentradas no ombro. 
O	extrato	dessa	história	ocupacional	revela	forte	indício	para	o	nexo	com	o	diagnóstico	do	
quadro	clínico	apresentado	pela	professora.

Questão 79
Dentre	os	mecanismos	de	trocas	térmicas,	a	temperatura	e	a	velocidade	do	ar	estão	mais	
relacionadas	com	a	condução,	enquanto	a	troca	de	calor	resultante	do	contato	entre	corpos	
representa principalmente o mecanismo da convecção.

Questão 80
Em	mergulhadores,	 os	efeitos	diretos	no	organismo	decorrentes	da	 redução	da	pressão	
atmosférica	 são	 os	 barotraumas,	 sendo	 que	 a	 doença	 descompressiva	 se	 relaciona	
essencialmente	com	o	efeito	indireto	da	solubilidade	dos	gases,	quando	não	se	faz	a	redução	
gradual	e	programada	da	pressão.

Questão 81
Segundo	a	Norma	Regulamentadora	no	7,	o	médico	coordenador	do	PCMSO	deve	guardar	
os	prontuários	médicos	com	registros	dos	resultados	dos	exames	sob	sua	responsabilidade	
por	um	período	mínimo	de	vinte	anos,	após	o	desligamento	de	cada	trabalhador,	em	caso	
de	substituição	ou	demissão	do	médico	coordenador,	os	prontuários	devem	ser	entregues	
ao	empregador,	que	deverá	mantê-los	arquivados	no	setor	pessoal,	até	que	outro	médico	
assuma	a	função	de	coordenar	o	PCMSO.

Questão 82
São	exposições	a	riscos	relacionados	com	o	trabalho	que	devem	ser	investigadas	no	caso	de	
doença	de	Parkinson:	manganês;	monóxido	de	carbono;	alguns	agrotóxicos;	traumatismos	
repetitivos,	como	em	boxeadores	profissionais.

Questão 83
Cefaleia,	náusea,	astenia,	sensação	de	embriaguez,	baixa	da	vigilância,	podendo	chegar	
ao	coma,	são	sintomas	neurológicos	centrais	que	podem	ocorrer	em	intoxicação	aguda	por	
solventes.

Questão 84
Mesotelioma	de	pleura	é	uma	patologia	quase	patognomônica	ou	específica	decorrente	de	
exposição	antiga	ao	amianto.
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Questão 85
A	 classe	 de	 agrotóxicos	 organoclorados	 representa	 substâncias	 químicas	 capazes	 de	
provocar	uma	baixa	significativa	das	colinesterases	séricas	ou	globulares	em	agricultores	
expostos.

Questão 86
Segundo	 a	 NR	 7,	 para	 contrato	 em	 regime	 de	 CLT,	 todos	 empregadores	 que	 admitam	
empregados	devem,	obrigatoriamente,	elaborar	o	PCMSO	em	função	do	grau	de	risco	da	
atividade	principal	e	do	número	de	empregados.

Questão 87
A psicodinâmica do trabalho procura compreender como os trabalhadores alcançam 
a	 manutenção	 de	 certo	 equilíbrio	 psíquico,	 mesmo	 estando	 submetidos	 às	 condições	
desestruturantes	na	organização	do	trabalho,	de	modo	que,	nessa	perspectiva,	o	estudo	do	
sofrimento	no	trabalho	é	central	para	evitar	descompensação	e	manter	o	equilíbrio	psíquico	
do trabalhador.

Questão 88
A	 saúde	 do	 trabalhador	 se	 constitui	 como	 um	 campo	 da	 saúde	 pública	 que	 tem	 como	
universo	de	atuação	a	garantia	da	prevenção	das	doenças	e	dos	acidentes	do	trabalho	junto	
aos	trabalhadores	do	setor	privado	submetidos	ao	regime	da	CLT	(Consolidação	das	Leis	do	
Trabalho)	e	do	RJU	(Regime	Jurídico	Único)	referente	ao	setor	público.

Questão 89
Segundo	a	Portaria	no	1.823,	de	23	de	agosto	de	2012,	que	institui	a	Política	Nacional	de	
Saúde	do	Trabalhador,	os	Centros	de	Referências	em	Saúde	do	Trabalhador	 (CEREST)	
têm	como	objeto	de	atuação	as	ações	de	saúde	do	trabalhador	na	rede	SUS,	enquanto	o	
Ministério	do	Trabalho	e	Emprego,	por	meio	das	Normas	Regulamentadoras	de	Segurança	
e	 Medicina	 do	 Trabalho,	 se	 concentra	 na	 fiscalização	 dos	 ambientes	 de	 trabalho	 nas	
empresas.

Questão 90
Para	a	ergonomia,	as	noções	de	tarefa	e	de	atividade	são	essenciais	para	compreender	o	
trabalho,	sendo	que	a	tarefa	é	entendida	como	um	conjunto	de	prescrições	que	estabelecem	
o	 que	 o	 trabalhador	 deve	 fazer	 e,	 nessa	 perspectiva,	 a	 ergonomia	 procura	 adaptar	 as	
atividades	realizadas	no	trabalho	às	normas	prescritas	para	evitar	a	variabilidade	dos	gestos	
e do processo produtivo e, assim, prevenir doenças relacionadas com o trabalho, como LER.

Questão 91
Considerando	o	anexo	 I	da	NR	17	–	 “Trabalho	dos	operadores	de	checkout”	–	é	correto	
afirmar	que,	no	posto	de	trabalho,	se	deve	assegurar	a	postura	para	o	trabalho	na	posição	
sentada	e	em	pé,	e	as	posições	confortáveis	dos	membros	superiores	e	inferiores,	nessas	
duas situações.
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Questão 92
Os	distúrbios	musculoesqueléticos	relacionados	com	o	trabalho	não	vêm	aparecendo	nas	
estatísticas	oficiais	(Previdência	Social),	no	Brasil,	como	agravos	relevantes.

Questão 93
Dada	 a	 baixa	 incidência	 dos	 tumores,	 o	 estudo	 caso-controle	 é	 a	 melhor	 opção	 para	
investigar	uma	associação	entre	a	ocorrência	de	um	tipo	de	câncer	e	exposições	diversas.

Questão 94
A	significância	estatística	é	um	dos	importantes	critérios	de	causalidade.

Questão 95
O	 estudo	 de	 coorte	 transversal	 é	 uma	 ferramenta	 útil	 de	 investigação,	 no	 entanto	 esse	
desenho	impossibilita	o	reconhecimento	de	adequada	sequência	temporal	entre	exposição	
e doença.

Questão 96
O	risco	relativo	é	uma	medida	de	associação	dada	pela	razão	de	incidências	em	um	estudo	
de coorte.

Questão 97
A	epidemia	do	tipo	propagada	geralmente	ocorre	devido	à	exposição	a	uma	fonte	comum.

Questão 99
A	sílica	livre,	causadora	de	importante	pneumoconiose,	é	também	considerada	um	agente	
associado ao câncer de pulmão.

Questão 100
O	teste	qui-quadrado	é	útil	para	avaliar	independência	entre	duas	variáveis	contínuas.

Questão 98
Intervalo	de	confiança	a	95%	significa	que	95%	das	amostras	estudadas	terão	estimativas	
contempladas	entre	o	limite	inferior	e	o	limite	superior.
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