
CONCURSO PÚBLICO UFMG / 2016
MÉDICO/MEDICINA DO TRABALHO

LÍNGUA PORTUGUESA / LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO

Antes de começar a fazer as provas:
Verifique se este caderno contém •	
proVas de: Língua portuguesa/ 
Legislação, com 15 questões; e  Específica 
do Cargo, com 30 questões, com  
4 (quatro) alternativas, cada uma dessas 
questões, sequencialmente numeradas de 
01 a 45.

Caso haja algum problema, solicite a 
substituição do seu caderno de provas.

Na Folha de Respostas:
Confira seu nome e número de inscrição.•	
assine, a TINTa, no espaço indicado.•	

ao transferir as respostas para a Folha de 
respostas:

UsE somENTE CaNETa azUL •	 ou prETa 
e aplique traços firmes dentro da área 
reservada à letra correspondente a cada 
resposta, conforme o modelo:

            a       B       C       D
00 -         

sua resposta NÃO será computada, se houver 
marcação de mais de uma alternativa.

NÃo DEIXE NENHUma QUEsTÃo sEm 
rEsposTa.

a FoLHa DE rEsposTas não deve ser 
dobrada, amassada ou rasurada. 

sua prova somENTE poDErá sEr 
ENTrEgUE após o TÉrmINo Do pEríoDo 
DE sIgILo. Levante o braço, para que o fiscal 
possa recolhê-la.

Você deverá aguardar o fiscal se aproximar 
para, então, entregar o CaDErNo DE proVas 
e a FoLHas DE rEsposTa.

Você NÃo poderá levar consigo o Caderno de 
provas.

o rascunho de gabarito, localizado ao final 
do Caderno de provas, só poDErá sEr 

DEsTaCaDo pELo FIsCaL.

recolha seus objetos, deixe a sala e, em 
seguida, o prédio. a partir do momento em que 
sair da sala e até a saída do prédio, continuam 
válidas as proibições ao uso de aparelhos 
eletrônicos e celulares, bem como não lhe é 
mais permitido o uso dos sanitários.

Duração total das provas,  
incluindo transcrição da  
FOLHA DE RESPOSTAS:

TRÊS HORAS

UNIVErsIDaDE FEDEraL DE mINas gEraIs
pró-rEITorIa DE rECUrsos HUmaNos

DEparTamENTo DE DEsENVoLVImENTo DE rECUrsos HUmaNos
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA / LEGISLAÇÃO

INSTRUÇÃO: Leia o TEXTo 1, a seguir, para responder as QUEsTÕEs de 01 a 02.

TEXTO 1

Por que criança e consumismo não combinam?

“Um dos maiores desafios da contemporaneidade é reverter o cenário atual: antes de sermos 
formados para a cidadania, somos treinados a consumir de forma desenfreada”. Esse é um dos trechos 
da cartilha “Consumismo Infantil: na contramão da sustentabilidade”, lançada no dia 31 de outubro pelo 
ministério do meio ambiente. 

Um dos pontos de destaque da cartilha é sobre a publicidade voltada para o público infantil – 
alvo preferencial de apelos comerciais e ações de marketing. “Como explicar a um pequeno que a 
embalagem de plástico daquele bolo que traz a divertida figura de seu personagem favorito da TV, 
somada às embalagens consumidas por seus coleguinhas e todas as crianças do mundo, gera um 
impacto acumulado no meio ambiente? Como levá-lo a compreender que seu brinquedo pode ter sido 
produzido em condições de desrespeito ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores?”. são muitos 
pontos envolvidos na produção de bens de consumo que formam a lógica da sociedade em que vivemos 
– capitalista e, portanto, materialista – e que estão fora do alcance do entendimento infantil.

aumento exacerbado do consumo, aumento da geração de resíduos, obesidade infantil, “adultização” 
da infância e erotização precoce, consumo precoce de álcool e tabaco, diminuição das brincadeiras 
criativas, violência e estresse familiar são alguns dos problemas citados na cartilha que são potencializados 
“em decorrência da alta exposição de crianças a mensagens mercadológicas”.

algumas dessas consequências são facilmente identificáveis em uma sociedade como a brasileira, 
em que as crianças assistem, em média, mais de 5 horas de televisão por dia, segundo dados do Ibope 
2011 – um dos maiores índices do mundo. “Essa exposição excessiva contribui para o consumismo, já 
que a televisão é o principal canal de veiculação de campanhas comerciais que falam diretamente com 
as crianças” argumenta a cartilha.

(Disponível em: http://super.abril.com.br/blogs/ideias-verdes/por-que-crianca-e-consumismo-nao-combinam/. 
acesso em: 22 jul. 2016. adaptado.)

QUESTÃO 01

segundo o texto, a influência do consumismo na vida da população precede o seguinte fator

a) o acesso à televisão.

B) a lógica capitalista.

C) a publicidade infantil.

D) a formação cidadã.

QUESTÃO 02

o impacto ambiental e a exploração do trabalhador são decorrentes

a) de problemas que decorrem da lógica do sistema capitalista.

B) das exceções que são criadas no cenário social contemporâneo.

C) do foco do marketing que é direcionado especificamente às crianças.

D) das consequências que são fulcrais para o progresso.
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QUESTÃO 03

Na construção do texto, foram utilizadas as seguintes formas de ordenação de parágrafo, EXCETo:

a) ordenação por condicionamento.

B) ordenação por enumeração.

C) ordenação por explicação.

D) ordenação por tempo e espaço.

QUESTÃO 04

assinale a alternativa em que o termo grifado é uma palavra substantivada

a) “Um dos maiores desafios da contemporaneidade é reverter o cenário atual...”.

B) “algumas dessas consequências são facilmente identificáveis...”.

C) “Um dos pontos de destaque da cartilha é sobre a publicidade.”.

D) “Como explicar a um pequeno que a embalagem de plástico daquele bolo...”“..”.

QUESTÃO 05

No trecho: “Essa exposição excessiva contribui para o consumismo, já que a televisão é o principal 
canal de veiculação de campanhas comerciais que falam diretamente com as crianças”, o conectivo 
grifado acrescenta ao período uma ideia de

a) explicação. 

B) conclusão.

C) adversidade.

D) simultaneidade.

QUESTÃO 06

No parágrafo: aumento exacerbado do consumo, aumento da geração de resíduos, obesidade infantil, 
“adultização” da infância e erotização precoce, consumo precoce de álcool e tabaco, diminuição das 
brincadeiras criativas, violência e estresse familiar são alguns dos problemas citados na cartilha que 
são potencializados “em decorrência da alta exposição de crianças a mensagens mercadológicas”, a 
expressão “aumento exacerbado do consumo” indica

a) um avanço desnecessário do consumo.

B) uma disputa acirrada pelo consumo.

C) um progresso acentuado do consumo.

D) uma confiança excessiva no consumo.

MEDICO-MEDICINA DO TRABALHO.indd   4 02/09/2016   11:56:01



CoNCUrso pÚBLICo UFmg/2016 PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA/LEGISLAÇÃO 5

INSTRUÇÃO: Leia o TEXTo 2, a seguir, para responder as QUEsTÕEs 07 e 08.

TEXTO 2
acorda, amigo,
liberta-te dessa paz podre de milagre
que existe apenas na tua imaginação.
abre os olhos e olha abre os braços e luta!
amigo,
antes da morte vir
nasce de vez para a vida.

(FoNsECa, manuel da. Poemas Completos. Lisboa: portugália, 1969.)

QUESTÃO 07

o trecho do poema de manuel da Fonseca faz parte do movimento literário que via a literatura como 
uma arte engajada. assim sendo, o papel desempenhado pelo chamamento amigo no poema é

a) chamar a atenção do leitor para o valor da poesia, já que a descreve como o fruto da paz e da 
imaginação.

B) fazer um alerta aos poetas descompromissados, pois procura atrair o olhar desse grupo para as 
questões sociais.

C) referir-se ao texto como um amigo exilado, visto que personifica o fazer poético e se reporta a ele.

D) prevenir uma pessoa querida sobre a morte, porquanto destaca que a certeza de que ela virá para 
todos.

QUESTÃO 08

o verbo presente no primeiro verso do poema foi utilizado de forma

a) conotativa, porque o eu-lírico espera que o amigo perceba algo.

B) denotativa, pois o poeta refere-se à ação humana de despertar.

C) literal, visto ser necessário despertar para buscar as mudanças.

D) figurada, pois a palavra “acordar” é usada em oposição à morte.

INSTRUÇÃO: Leia o TEXTo 3, a seguir, para responder as QUEsTÕEs 09 e 10.

TEXTO 3

Smartphones alteram a forma como cérebro conversa com seus dedos

Quantas vezes por dia você pega o telefone, dá uma olhadinha no Facebook, no Twitter, nas 
mensagens, no tempo, na agenda, nas fotos, nas músicas... ufa… E tudo isso de uma só vez!

Quando vai escrever e-mails, então, acaba passando uns bons minutos movimentando sem parar 
os polegares. pois bem, esse movimento não era comum antigamente, e foi exatamente isso que levou 
neurocientistas da Universidade de zurich a estudar a relação entre os dedos das mãos e o cérebro.

o estudo, publicado na revista científica CurrentBiology, aponta resultados curiosos sobre a 
plasticidade do órgão que controla o corpo humano, e revela que o tempo que você passa usando o 
smarphone afeta diretamente a forma como seu cérebro se adapta às necessidades diárias dos seus 
dedos. Quanto mais complicada a tecnologia, mais o cérebro se vira pra dar conta da tarefa. E você aí, 
achando que não ia conseguir acompanhar a evolução tecnológica…

(Disponível em: http://super.abril.com.br/blogs/supernovas/2014/12/25/smartphones-alteram-a-forma-como-o-cerebro-
conversa-com-seus-dedos/. acesso em: 21 jul. 2016.)

MEDICO-MEDICINA DO TRABALHO.indd   5 02/09/2016   11:56:01



6 CoNCUrso pÚBLICo UFmg/2016 PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA/LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 09

o artigo, ao retratar a relação entre tecnologia e a mente humana, tem como objetivo

a) criticar o uso excessivo das tecnologias cujos malefícios já podem ser sentidos.

B) despertar o gosto do leitor pela ciência por meio de um atrativo tecnológico.

C) debater consequências de avanços da ciência que podem auxiliar a vida do homem.

D) divulgar dados de uma pesquisa científica que pode ser de quem utiliza tecnologia.

QUESTÃO 10

Indique a alternativa em que há uso da linguagem figurada.

a) “E você aí,”.

B) “nas músicas… ufa…”.

C) “órgão que controla o corpo humano,”.

D) “o cérebro se vira pra dar conta da tarefa.”.

QUESTÃO 11

assinale a alternativa que preenche adequadamente, de acordo com a norma culta, as lacunas da frase, 
na sequência.

regina estava _____ indecisa quanto _____ mandar _____ faturas _____  ___notas fiscais.

a) meio; a; as; anexas; às.

B) meia; à; as; anexo; às.

C) meia; à; as; anexas; as.

D) meio; a; às; anexo; às.

QUESTÃO 12

Leia as seguintes frases:

1. Veja bem estes morros ______ se tem ouvido falar.

2. Veja bem estes morros ______ se dedicou muito tempos.

3. Veja bem estes morros ______ brilho incomoda meus olhos.

4. Veja bem estes morros ______se extraem ferro e manganês.

assinale a alternativa que preenche CorrETamENTE,de acordo com as regras da norma culta, as 
lacunas nelas presentes.

a) dos quais; a quem; de cujo; aonde.

B) de que; aos quais; cujo; de onde.

C) do que; a que; cujo o; até onde.

D) de onde; aos que; em cujo; sobre onde.
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QUESTÃO 13

segundo a Lei 8.112/90, sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço, EXCETo:

a) por 10 (dez) dias consecutivos em razão de casamento.

B) por 1 (um) dia, para doação de sangue.

C) pelo período comprovadamente necessário para alistamento ou recadastramento eleitoral, limitado, 
em qualquer caso, a 2 (dois) dias.

D) por 8 (oito) dias consecutivos em razão de falecimento do cônjuge.

QUESTÃO 14

segundo a Lei 8.112/90, são deveres do servidor público, EXCETo:

a) ser leal às instituições a que servir.

B) cumprir as ordens superiores, mesmo quando manifestamente ilegais.

C) ser assíduo e pontual ao serviço.

D) representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder.

QUESTÃO 15

assinale a alternativa INCorrETa, segundo a Lei 8.112/90:

a) a demissão será aplicada, se o servidor opor resistência injustificada ao andamento de documento 
e processo ou execução de serviço.

B) a demissão será aplicada por abandono de cargo.

C) a demissão será aplicada por improbidade administrativa.

D) a demissão será aplicada por ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima 
defesa própria ou de outrem.
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PROVA ESPECÍFICA - MÉDICO/MEDICINA DO TRABALHO

QUESTÃO 16

a síndrome de burnout foi descrita por um de seus primeiros estudiosos como um incêndio interno que 
reduz a cinzas a energia, as expectativas e a autoimagem de alguém, antes profundamente entusiasta 
do trabalho.

Com relação a essa síndrome, é CorrETo afirmar que

a) trata-se de quadro clínico irreversível.

B) estão especialmente expostas ao burnout pessoas dinâmicas e propensas a assumir papeis de 
liderança ou de grande responsabilidade.

C) caracteriza-se pelo extremo auto controle emocional e passividade.

D) atinge preferencialmente profissionais que trabalham isolados e cuja atividade exige pouca interação 
com outras pessoas.

QUESTÃO 17

atividades de trabalho em que a tensão gerada é constante e elevada, especialmente quando não 
ocorre apoio social e reconhecimento, são apontadas como situações favorecedoras do alcoolismo 
crônico.

Constituem situações de trabalho em que isso ocorre, EXCETo:

a) Trabalho isolado.

B) Trabalho que exige distanciamento da família.

C) Trabalho com baixa densidade mental.

D) Trabalho perigoso.

QUESTÃO 18

a catarata é uma opacificação parcial ou total do cristalino em um ou ambos os olhos, que interfere na 
visão e pode causar cegueira. Quando relacionada ao trabalho, costuma aparecer na idade produtiva. 

Constitui uma causa de catarata ocupacional

a) exposição ocular a vapores irritantes.

B) trabalho com lentes amplificadoras.

C) trabalho em ambientes pouco iluminados.

D) exposição ocular à radiação infravermelha.

QUESTÃO 19

Com relação à asma relacionada ao trabalho, é CorrETo afirmar que

a) o relato de melhora dos sintomas com o afastamento do trabalho apresenta muito baixa sensibilidade 
para o diagnóstico.

B) o método mais prático para o estabelecimento de nexo causal é a realização de espirometria.

C) a asma sem latência é decorrente da exposição a irritantes  e não tem origem imunogênica.

D) é considerado fator de mau prognóstico a ausência de hiper-reatividade brônquica à espirometria.
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QUESTÃO 20

Constituem quadros clínicos associados à exposição ocupacional ao cimento, EXCETo:

a) paroníquias.

B) Hiperceratoses.

C) Conjuntivite irritativa.

D) Eritema pérnio.

QUESTÃO 21

os trabalhos com os braços elevados acima do nível do ombro podem estar associados a quadros de 
tendinite do ombro ou síndrome do impacto.

Constitui teste incorporado à avaliação médica de sintomas ao nível do ombro

a) teste de apley.

B) teste de adson.

C) teste de Tinnel.

D) teste de Finkelstein.

QUESTÃO 22

assinale a situação de trabalho que pode estar associada ao surgimento de lombalgia por fadiga da 
musculatura paraverterbral.

a) Quando o indivíduo tem de trabalhar sentado num assento muito alto e com apoio para o dorso.

B) Quando o plano de trabalho está baixo (mesa baixa, bancada baixa, comandos de máquina 
baixo).

C) Quando o indivíduo trabalha sentado encurvado para trás.

D) Quando o indivíduo tem de trabalhar com a mão no chão e agachado.

QUESTÃO 23

Constituem quadros clínicos relacionados à exposição  ocupacional ao formaldeído, EXCETo:

a) asma brônquica.

B) rinite alérgica.

C) Câncer de nasofaringe.

D) Fibrose intersticial pulmonar.

QUESTÃO 24

a disfonia relacionada ao trabalho constitui um grave problema para trabalhadores que necessitam do 
uso frequente da voz em sua atividade profissional.

Constitui  causa de disfonia relacionada ao trabalho:

a) Excesso de umidade no ambiente de trabalho.

B) Contato da laringe com substâncias irritantes presentes nos ambientes de trabalho.

C) Não utilização da musculatura cervical durante a fonação.

D) Exposição ao chumbo.
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QUESTÃO 25

os TLV (THErEsoLD LImIT VaLUE)  dizem respeito  às concentrações das substâncias dispersas na 
atmosfera, que representam as condições sob as quais se acredita que quase todos os trabalhadores 
possam estar expostos continua e diariamente, sem apresentar efeitos adversos à saúde.

Com relação as esses valores, é CorrETo afirmar que

a) trata-se de um valor teto, não estando previstas flutuações em torno dele.

B) são utilizados como referência, principalmente para substâncias carcinogênicas.

C) são utilizados no Brasil para definir o direito pelo recebimento do adicional de insalubridade.

D) são calculados para um período de 7 a 8 horas por dia, num total de 40 horas semanais.

QUESTÃO 26

a absorção de uma substância tóxica do local de exposição (membranas) para a corrente circulatória 
e dessa para os órgãos-alvos exige que as barreiras biológicas das membranas celulares sejam 
vencidas.

Constituem fatores relacionados às substâncias que interferem nesse processo, EXCETo:

a) solubilidade.

B) ponto de difusão.

C) Coeficiente de partição óleo-água.

D) grau de ionização.

QUESTÃO 27

Com relação à ocorrência e notificação de acidentes de trabalho no Brasil, é CorrETo afirmar que

a) observa-se tendência de aumento da incidência de acidentes de trabalho típicos ao longo de toda a 
série de anos.

B) os acidentes de trabalho em empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 
que resultem em afastamento do trabalho devem ser comunicados por meio da Comunicação de 
acidentes de Trabalho (CaT) em até 48 horas.

C) observa-se redução progressiva do atendimento dos acidentados na rede pública de saúde.

D) atualmente, o único meio de registro do acidente de trabalho é pela CaT eletrônica, enviada pela 
Internet.

QUESTÃO 28

a rede Nacional de atenção Integral á saúde do Trabalhador (rENasT) integra a rede de serviços do 
sUs, voltados à promoção, à assistência e à vigilância, para o desenvolvimento das ações de saúde 
do Trabalhador.

sua implementação observará as seguintes ações, EXCETo:

a) Caracterização de Estados sentinela em saúde do Trabalhador.

B) Inclusão das ações de saúde do trabalhador na atenção básica.

C) Implementação das ações de promoção e vigilância em saúde do trabalhador.

D) Instituição e indicação de serviços de saúde do Trabalhador de retaguarda, de média e alta 
complexidade.
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QUESTÃO 29

Com relação aos adicionais de Insalubridade, periculosidade ou atividades penosas previstos na Lei 
8112 que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das 
fundações públicas federais, é CorrETo afirmar que

a) a servidora gestante será afastada, enquanto durar a gestação, das operações insalubres, exercendo 
suas atividades em local salubre e em serviço não penoso e não perigoso.

B) o servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade poderá acumulá-los.

C) os adicionais serão concedidos mediante relatório das chefias imediatas, atestando a exposição aos 
fatores de risco.

D) o servidor que permanecer por mais de 10 (dez anos) em posto de trabalho que a exponha à 
insalubridade, à periculosidade ou à penosidade incorpora definitivamente o valor do adicional no 
vencimento, ainda que mude de posto de trabalho.

QUESTÃO 30

Nos termos da Lei 8080 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes constitui atividade do sistema 
Único de saúde (sUs) no âmbito das ações de saúde do trabalhador

a) a avaliação da incapacidade para o trabalho do indivíduo vítima de acidentes de trabalho ou portador 
de doença profissional e do trabalho.

B) a normatização e fiscalização dos critérios de concessão dos adicionais de insalubridade.

C) a participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas 
instituições e empresas públicas e privadas.

D) a reabilitação profissional.

QUESTÃO 31

Com relação à Vigilância em saúde dos Trabalhadores (VIsaT), é CorrETo afirmar que

a) compreende uma atuação pontual, desencadeada sob demanda que visa conhecer e analisar os 
fatores determinantes dos agravos à saúde do trabalhador.

B) constitui seu objetivo a negociação coletiva em saúde do trabalhador por melhores salários.

C) constitui seu pressuposto metodológico, a fase de judicialização.

D) um de seus princípios é o da integralidade das ações.

QUESTÃO 32

Nos termos da resolução 1488/98 do Conselho Federal de medicina, são atribuições e deveres do 
perito-médico de instituições previdenciárias  e seguradoras, EXCETo:

a) avaliar a capacidade de trabalho do segurado, através do exame clínico, analisando documentos, 
provas e laudos.

B) Iniciar o tratamento do periciando, quando esse eventualmente não o estiver fazendo.

C) subsidiar tecnicamente a decisão para a concessão de benefícios.

D) Comunicar, por escrito, o resultado do exame médico-pericial ao periciando, com a devida 
identificação do perito-médico.
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QUESTÃO 33

Nos termos da portaria nº 1.823, de 23 de agosto de 2012, que Institui a política Nacional de saúde do 
Trabalhador e da Trabalhadora, são sujeitos de tal política, EXCETo:

a) Trabalhadores e trabalhadoras públicas.

B) Trabalhadores aposentados.

C) Trabalhadoras e trabalhadores do lar.

D) Trabalhadores sem vínculo empregatício.

QUESTÃO 34

Constitui disposição geral da Lei 8112, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores civis da 
união:

a) Às pessoas portadoras de deficiência serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas 
oferecidas no concurso público para provimento de cargo.

B) a investidura em cargo público ocorrerá com a assinatura da carteira de trabalho.

C) Constitui requisito para investidura em cargo público a idade mínima de 16 anos.

D) Todos os cargos públicos são acessíveis a brasileiros e estrangeiros.

QUESTÃO 35

Nos termos da Norma regulamentadora nº 1 do ministério do Trabalho, constitui obrigação do 
empregador, EXCETo:

a) Cumprir e fazer cumprir as determinações da Comissão Interna de prevenção de acidentes 
(CIpa).

B) Elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos empregados.

C) Informar aos trabalhadores os resultados dos exames médicos e de exames complementares de 
diagnóstico, aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos.

D) permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e 
regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho.

QUESTÃO 36

Considerando os termos da Norma regulamentadora nº 5, é CorrETo afirmar no que diz respeito à 
organização da CIpa:

a) os membros da CIpa podem ser transferidos a critério do empregador para outro estabelecimento 
desde que preservado o seu mandato.

B) o secretário da CIpa é indicado por seu presidente e deve ser membro da comissão.

C) o mandato dos membros eleitos da CIpa terá a duração de dois anos, permitida uma reeleição.

D) a CIpa não poderá ter seu número de representantes reduzido ou ser  desativada, exceto quando 
do encerramento das atividades do estabelecimento.
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QUESTÃO 37

Nos termos da Norma regulamentador nº 6, constitui obrigação do empregador quanto ao Equipamento 
de proteção Individual (EpI):

a) responsabilizar-se pela guarda e conservação do EpI.

B) providenciar a avaliação da conformidade do EpI no âmbito do sINmETro.

C) solicitar emissão do Ca (Certificado de aprovação para o EpI).

D) responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica do EpI.

QUESTÃO 38

Com relação ao programa de Controle médico de saúde ocupacional (pCmso), é CorrETo afirmar 
que

a) o exame periódico de trabalhadores portadores de doenças crônicas deve ser realizado no mínimo 
a cada 6 meses.

B) o aso deve definir a situação do trabalhador entre apto, apto com restrição ou inapto para a função 
específica que o trabalhador vai exercer, exerce ou exerceu.

C) empresas com 20 empregados e grau de risco 1 ou 2 não precisam indicar médico coordenador 
para o pCmso.

D) todas as empresas devem elaborar o relatório anual do pCmso.

QUESTÃO 39

Quanto aos agentes químicos, cuja insalubridade é caracterizada por limite de tolerância e inspeção no 
local de trabalho, é CorrETo afirmar que

a) a indicação de Valor Teto para um agente químico indica que esse valor não pode ser ultrapassado 
mais de uma vez durante a jornada de trabalho.

B) nos ambientes com presença de substância classificada como asfixiante simples, a concentração 
de oxigênio não poderá ser inferior a 18% por volume.

C) os limites de tolerância fixados na lei são válidos para jornadas de até 60 horas por semana.

D) para os produtos químicos, cuja penetração ocorre pela via cutânea, o empregado deve fornecer 
luvas e cremes protetores.

QUESTÃO 40

Constitui atividade perigosa nos termos da Norma regulamentador nº 16, que trata das atividades e 
operações perigosas:

a) Nas atividades ou operações no sistema elétrico de consumo em instalações ou equipamentos 
elétricos desenergizados.

B) atividade de segurança de eventos.

C) Transporte de 135 quilos de inflamável líquido.

D) as atividades em motocicleta ou motoneta em locais privados.
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QUESTÃO 41

Considerando os termos da Norma regulamentadora 17 que trata de ergonomia, nas atividades que 
exijam sobrecarga muscular estática ou dinâmica do pescoço, ombros, dorso e membros superiores e 
inferiores, deve ser observado o seguinte, EXCETo:

a) a  avaliação de desempenho para efeito de remuneração deve levar em consideração as 
repercussões sobre a saúde dos trabalhadores.

B) Devem ser incluídas pausas para descanso.

C) Quando do retorno do trabalho, após afastamento superior a 15 (quinze) dias, a exigência de 
produção deverá permitir um retorno gradativo aos níveis de produção anteriores ao afastamento.

D) Deve ser oferecido ao trabalhador ginástica laboral em cada turno da jornada de trabalho.

QUESTÃO 42

Com relação à proteção de incêndios e considerando os termos da Norma regulamentadora 23, é 
CorrETo afirmar que

a) todas as escadas, plataformas e patamares deverão ser feitos com materiais incombustíveis e 
resistentes ao fogo.

B) todos os locais de trabalho com mais de 25 trabalhadores devem possuir pessoas adestradas para 
o manuseio de equipamentos de combate ao fogo no seu início.

C) o sentido de abertura das portas de saída de emergência deve ser para o interior do local de 
trabalho.

D) em todos os estabelecimentos deve haver um aprisionamento conveniente de água sob pressão, a 
fim de, a qualquer tempo, extinguir os começos de fogo.

QUESTÃO 43

Considerando a Norma regulamentadora 32, que trata de segurança e saúde no trabalho em 
estabelecimentos de saúde, é CorrETo afirmar que

a) os sacos plásticos devem ser fechados, de tal forma que não se permita o seu derramamento, 
exceto se virados com a abertura para baixo.

B) os sacos plásticos podem ser armazenados após preenchimento e fechamento por até 24 horas no 
local de geração.

C) os sacos plásticos utilizados no acondicionamento de resíduos de saúde devem ser preenchidos até 
2/3 de sua capacidade.

D) os recipientes destinados a coleta de material perfurocortante devem ser preenchidos até bocal.
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QUESTÃO 44

ainda com relação a Norma regulamentadora 32, é CorrETo afirmar, no que diz respeito à 
exposição a radiações ionizantes que

a) o empregador que atender às determinações da Nr 32 fica dispensado do cumprimento das 
determinações da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN e da agência Nacional de 
Vigilância sanitária - aNVIsa, do ministério da saúde.

B) apenas as instalações radioativas com mais de 50 trabalhadores devem dispor de monitoração 
individual e de áreas.

C) o prontuário clínico individual do trabalhador em instalação radioativa deve ser mantido atualizado 
e ser conservado por 30 (trinta) anos após o término de sua ocupação.

D) apenas as instalações radioativas com mais de 50 trabalhadores devem possuir um serviço de 
proteção radiológica.

QUESTÃO 45

Nos termos da Norma regulamentadora nº 9 que trata do programa de prevenção de riscos ambientais 
(ppra), é CorrETo afirmar que a avaliação quantitativa dos riscos deverá ser executada para 
caracterizar

a) a necessidade de pagamento de adicional de insalubridade.

B) a necessidade do uso de equipamentos de proteção individual.

C) a existência de riscos.

D) o controle da exposição.
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CONCURSO PÚBLICO UFMG / 2016

RASCUNHO DO GABARITO

LÍNGUA PORTUGUESA / LEGISLAÇÃO

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
1     4     7     10     13     

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
2     5     8     11     14     

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
3 6 9 12 15     

ESPECÍFICA DO CARGO 

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
16     22     28     34     40     

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
17     23     29     35     41     

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
18     24     30     36     42     

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
19     25     31     37     43     

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
20     26     32     38     44     

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
21     27     33     39     45     
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Questões desta prova podem ser reproduzidas 
para uso pedagógico, sem fins lucrativos, desde 
que seja mencionada a fonte: Concurso Público 

UFMG/2016. reproduções de outra natureza devem 
ser previamente autorizadas pela prorH/UFmg.
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