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Médico Perito 

INSTRUÇÕES: 

 

1. Aguarde autorização para abrir o CADERNO DE PROVAS. 

2. Após esta autorização, confira devidamente o CADERNO DE PROVAS, com a máxima atenção, observando 

se há algum defeito (de encadernação ou de impressão) que possa dificultar a sua compreensão. 

3. Ao receber o CARTÃO DE RESPOSTAS, verifique se os dados estão corretos: nome, nº da Inscrição e o 

número de documento de identificação. Se constatado algum erro, comunique-se imediatamente com o fiscal 

da sala para as devidas providências. 

4. A prova, composta de 50 (cinquenta) questões objetivas e numeradas de 01 a 50 e uma questão discursiva 

(redação), terá duração máxima de 4h (quatro horas). 

5. O candidato só poderá se retirar do local de prova depois de transcorrida 2 (duas) horas do início de sua 

aplicação. 

6. Em nenhum momento será permitido ao candidato que ele se retire da sala com o CADERNO DE PROVAS. 

7. As respostas às questões objetivas deverão ser assinaladas no CARTÃO DE RESPOSTAS que lhe foi 

entregue. Lembre-se de que, para cada questão objetiva, há apenas uma resposta correta, dentre as 5 (cinco) 

alternativas apresentadas com as letras A, B, C, D e E. 

8. O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser marcado, obrigatoriamente, com caneta esferográfica, com tinta na 

cor azul ou preta. O candidato terá inteira responsabilidade sobre seu CARTÃO DE RESPOSTAS e não deverá 

rasurá-lo, dobrá-lo, amassá-lo ou danificá-lo, pois esse não será substituído. 

9. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS em decorrência de erro cometido pelo candidato. 

10. A interpretação dos enunciados faz parte da aferição de conhecimentos. Não cabem, portanto, 

esclarecimentos. 

11. Ao término de sua prova, entregue o CARTÃO DE RESPOSTAS, devidamente assinado ao Fiscal da sala. 

 

 

 

 

www.metropolesolucoes.com.br 
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Texto 1 
 
O Dia Nacional do Braille, sistema de leitura com o tato para cegos, inventado pelo francês Louis Braille, foi 

comemorado em 8 de abril. Trata-se de um sistema em pontos relevo para o deficiente visual ler textos variados. A 
disposição desses pontos distinguem os caracteres uns dos outros, já que os alfabetos Braile, que são transcrições da 
escrita impressa, variam de língua para língua. 

Os primeiros atendimentos formais para deficientes visuais no Brasil se deram no ano de 1854, no Instituto dos 
Meninos Cegos, atual Instituto Benjamim Constant, fundado na cidade do Rio de Janeiro por iniciativa do governo 
imperial. 

Os cegos são 3,5% da população brasileira. Muitos se formaram e constituíram família. Há deficientes visuais 
doutores, professores e formados em Psicologia. Será que a educação para o cego, em um espaço específico, um 
instituto, para tais, os tornou pessoas difíceis de se conviver ou de trabalhar? Não, pelo contrário! É de extrema 
importância este centro de referência. Além de manter a escola, o instituto capacita profissionais da área da deficiência 
visual, assessora escolas e instituições em geral e oferece reabilitação física. Ou seja, forma sujeitos para a vida social 
e autônoma. 

Escutei de uma deficiente visual uma vez que "eles" são abordados na rua por pessoas que querem ajudá-los 
de qualquer jeito e eles sentem-se constrangidos por vezes, porque percebem-se capazes de fazer algo sozinho. Fiquei 
perplexa ao ouvir e respondi em alto e bom som: Isso é gentileza! Está errado? 

Ela me respondeu que não era para interpretar dessa forma! Hoje, diante da minha demanda de trabalho na 
inclusão e da diversidade na vida me pergunto: será então que, se minhas crianças especiais recebessem esse mesmo 
tratamento durante sua vida escolar e assim fossem inseridas na vida social para se tornarem laborais, não teriam uma 
vida melhor? E respondendo as duas questões anteriores, me pego refletindo que ela tinha razão! 

Se os outros não percebem o deficiente visual como ser atuante, não deixarão de auxiliá-lo sempre, tentar dar 
a mão! Obviamente lembrando que não devemos deixar de lado as gentilezas, mas, se uma pessoa consegue 
reconhecer no outro a capacidade de ser autônoma, deixará de tratá-lo como pobrezinho e o tratará para a liberdade. 
Uma salva de palmas para a educação de cegos no Brasil, que através do Braille vem alfabetizando e trazendo para 
pessoas com deficiência visual o mundo não visível ao alcance das mãos e da mente! 
Michele Joia. Disponível em: https://odia.ig.com.br/ acessado em 16 de abril de 2019. 
 
QUESTÃO 1 
A partir da leitura do texto 2, julgue as assertivas: 
 
I O Dia Nacional do Braille, sistema de leitura para cegos, inventado pelo francês Louis Braille, foi comemorado em 8 
de abril. Trata-se de um sistema sem pontos em relevo para o deficiente visual ler textos variados. 
 
II A disposição dos pontos distinguem os caracteres uns dos outros, já que os alfabetos Braile, que são transcrições 
da escrita impressa, variam de língua para língua. 
 
III Os primeiros atendimentos formais para deficientes visuais no Brasil ocorreram no Instituto dos Meninos Cegos, 
atualmente chamado Instituto Benjamim Constant. 
 
 
(A) Todas as afirmativas são corretas. 
(B) São incorretas as afirmativas I e III. 
(C) São incorretas as afirmativas II e III. 
(D) São incorretas as afirmativas I e II. 
(E) Todas as afirmativas são incorretas. 
 
QUESTÃO 2 
Julgue o item que se apresenta em desacordo à norma padrão, quanto à concordância: 
 
(A) Trata-se de um sistema que possibilita a leitura de textos variados aos deficientes visuais. 
(B) A disposição desses pontos distinguem os caracteres, por isso a leitura ocorre por meio do contato com as mãos. 
(C) Há deficientes visuais doutores, professores e formados em universidades. 
(D) Ela me respondeu que não gostaria que fosse compreendido assim. 
(E) Se os outros não percebessem o deficiente visual como ser atuante, não deixariam de auxiliá-lo. 
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QUESTÃO 3 
No texto 2, há predominância do tipo textual: 
 
(A) narrativo, já que expõe o ponto de vista de um personagem cego que manifesta ativamente sua opinião. 
(B) injuntivo, já que provoca o leitor com palavras de ordem, ainda mais evidentes, considerando o uso excessivo do 
ponto de exclamação. 
(C) descritivo, por conter percentuais, datas, citações de instituições. 
(D) argumentativo, pois pretende convencer o leitor da autonomia dos deficientes visuais. 
(E) expositivo, pois apresenta situações comuns a muitos deficientes visuais. 
 

 
QUESTÃO 4 
Considere as orações seguintes: 
 
I.  A enfermeira assiste à paciente. 
II. Minha sugestão agradou à Helena 
 
A ocorrência do acento grave nas orações justifica-se da seguinte maneira: 
 
(A) em todas as orações, o uso é obrigatório pela regência do verbo 
(B) em pelo menos uma das orações, o uso é obrigatório.  
(C) em todas as orações, o uso é facultativo.  
(D) em pelo menos uma das orações, o uso é facultativo 
(E) em todos os empregos do acento grave há inadequações. 
 
 
 

Texto 2 
 

Identidade 
 

Preciso ser um outro 
Para ser eu mesmo 

 
Sou grão de rocha 

Sou o vento que desgasta 
 

Sou pólen sem inseto 
 

Sou areia sustentando 
O sexo das árvores 

 
Existo onde me desconheço 

Aguardando pelo meu passado 
Ansiando a esperança do futuro 

 
No mundo que combato morro 
No mundo por que luto nasço. 

 
 
Mia Couto, em “Raiz de orvalho e outros poemas”. Lisboa: Editorial Caminho, 1999. 
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QUESTÃO 5 
A partir da leitura de Identidade, julgue as assertivas seguintes, a respeito do uso de figuras de linguagem no texto : 
 

I. A metonímia está presente no verso: “Sou grão de rocha / Sou vento que desgasta”, demonstrando 
uma incompletude constante do eu lírico. 

II. Há uso da figura sinestesia nos versos “Sou areia sustentando / O sexo das árvores”, pois atribui aos 
elementos da natureza características de outros seres. 

III. Os dois últimos versos apresentam paradoxo, conforme percebe-se na oposição de ideias de morrer e 
nascer que se relacionam a um mesmo mundo 

 
(A) Todas as afirmativas são incorretas 
(B) São incorretas as afirmativas I e III. 
(C) São incorretas as afirmativas II e III 
(D) São incorretas as afirmativas I e II 
(E) Todas as afirmativas são corretas. 
 
 
QUESTÃO 6 
De acordo com a norma padrão, os sinais de pontuação foram adotados de maneira adequada em: 
 
(A) A economia da China que caiu no primeiro trimestre com uma taxa de crescimento de 4,2% comparada ao ano 
anterior desafia as expectativas de uma desaceleração uma vez que, a produção industrial foi impulsionada e a 
demanda do consumidor mostrou alguns sinais de melhora. 
(B). No meio empresarial, promover benefícios socioambientais na comunidade onde se atua é uma crescente 
preocupação para as corporações. 
(C) O movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação política, cultural, social e pedagógica desencadeada 
em defesa do direito de todos os estudantes de estarem juntos aprendendo e participando sem nenhum tipo de 
discriminação. 
(D) O código de conduta corporativo, é um conjunto de regras (que estabelece valores e orienta as ações de um 
determinado grupo de colaboradores e acordo com os princípios da organização) e padrões de comportamentos 
esperados. 
(E) O aniversário de Maceió, capital do estado de Alagoas é comemorado anualmente em 05 de dezembro. 
 
QUESTÃO 7 
De acordo com a ortografia, estão corretas as palavras grafadas em: 
(A) inumano, rejuvenecer, proesa, estrogênio 
(B) coocupante, usurpar, encharcar, querosene 
(C) desumano, reajir, obsessivo, honradez 
(D) inábil, excessão, rejuvelhescer, excepcional 
(E) desumidificar, ezitar, finjimento, exceder. 
 
 
Texto 3 
 

Vim a Comala porque me disseram que aqui vivia meu pai, um tal de Pedro Páramo. 
Minha mãe me disse. E eu prometi que viria vê-lo assim que ela morresse. Apertei suas mãos em sinal de que 

faria isso; pois ela estava morrendo, e eu decidido a prometer tudo. “Não deixe de ir visitá-lo”, recomendou ela. “O 
nome dele é assim e assado. Tenho certeza que ele vai gostar de conhecer você.” Então não tive outro jeito a não ser 
dizer a ela que faria isso, e de tanto dizer continuei dizendo mesmo depois que minhas mãos tiveram trabalho para se 
safarem de suas mãos mortas. 

Antes ainda, ela tinha me dito: 
— Não peça nada a ele. Exige o que é nosso. O que ele tinha de ter me dado e não me deu nunca... O 

esquecimento em que nos deixou, filho, você deve cobrar caro. 
— Vou fazer isso, mãe. 
Mas não pensei em cumprir minha promessa. Até que agora comecei a me encher de sonhos e a soltar as 

ilusões. E assim foi se formando em mim um mundo ao redor da esperança que era aquele senhor chamado Pedro 
Páramo, o marido da minha mãe. Por isso vim a Comala. 

 
RULFO, Juan. Pedro Páramo. Tradução e prefácio de Eric Nepomuceno. Rio de Janeiro: BestBolso, 2008. (adaptado) 
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QUESTÃO 8 
Em: “pois ela estava morrendo”, o termo destacado poderia ser substituído, sem prejuízo gramatical e semântico, por: 
 
(A) assim que. 
(B) por que 
(C) conforme. 
(D) porquanto. 
(E) tão logo. 
 
QUESTÃO 9 
Reescrita a oração: “Antes ainda, ela tinha me dito”, ficam mantidas a semântica e a correção gramatical em: 
 
(A) Me tinha dito ainda antes. 
(B) Antes, ainda, disse-lhe. 
(C) Me dissera ela, ainda antes. 
(D) Ainda antes, diziam-me. 
(E) Dissera-me. 
 
QUESTÃO 10 
O vocábulo formado pelo processo de parassíntese é: 
 
(A) segunda-feira. 
(B) inconstitucionalidade. 
(C) desigualdade. 
(D) infelizmente. 
(E) entardecer. 
 
QUESTÃO 11 
Em relação aos Princípios Fundamentais do Código de Ética, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
(A) A Medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade e será exercida, em alguns casos, 
sem discriminação de nenhuma natureza. 
(B) O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de 
zelo e o melhor de sua capacidade profissional. 
(C) Para exercer a Medicina com honra e dignidade, o médico necessita ter boas condições de trabalho e ser 
remunerado de forma justa. 
(D) Ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da Medicina, bem como pelo prestígio e bom 
conceito da profissão.  
(E) Compete ao médico aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o melhor do progresso científico em 
benefício do paciente. 
 
QUESTÃO 12 
Quando ao exercício dos Diretos pertinentes aos Médicos. Assinale a alternativa INCORRETA: 
 
(A) Exercer a Medicina sem ser discriminado por questões de religião, etnia, sexo, nacionalidade, cor, orientação 
sexual, idade, condição social, opinião política ou de qualquer outra natureza. 
(B) Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente reconhecidas, mesmo não 
sendo respeitada a legislação vigente. 
(C) Recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada onde as condições de trabalho não sejam 
dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou a do paciente, bem como a dos demais profissionais. Nesse caso, 
comunicará imediatamente sua decisão à comissão de ética e ao Conselho Regional de Medicina. 
(D) Suspender suas atividades, individualmente ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual 
trabalhe não oferecer condições adequadas para o exercício profissional ou não o remunerar digna e justamente, 
ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo comunicar imediatamente sua decisão ao Conselho 
Regional de Medicina. 
(E) Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos com caráter filantrópico ou não, ainda que não 
faça parte do seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas aprovadas pelo Conselho Regional de Medicina da 
pertinente jurisdição. 
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QUESTÃO 13 
Em relação a responsabilidade profissional elencada na Resolução CFM nº 1931, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
(A) É vedado ao médico causar dano ao paciente, por ação ou omissão, caracterizável como imperícia, imprudência 
ou negligência.  
(B) É vedado ao médico delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivos da profissão médica. 
(C) É vedado ao médico atribuir seus insucessos a terceiros e a circunstâncias ocasionais, em qualquer hipótese. 
(D) É vedado ao médico deixar de assumir a responsabilidade de qualquer ato profissional que tenha praticado ou 
indicado, ainda que solicitado ou consentido pelo paciente ou por seu representante legal. 
(E) É vedado ao médico deixar de atender em setores de urgência e emergência, quando for de sua obrigação fazê-
lo, expondo a risco a vida de pacientes, mesmo respaldado por decisão majoritária da categoria. 
 
QUESTÃO 14 
Em relação a remuneração profissional, assinale a alternativa CORRETA. 
 
(A) Não é vedado ao médico o exercício mercantilista da Medicina. 
(B) É permitido ao médico oferecer ou aceitar remuneração ou vantagens por paciente encaminhado ou recebido, bem 
como por atendimentos não prestados. 
(C) Não é vedado ao médico deixar de ajustar previamente com o paciente o custo estimado dos procedimentos. 
(D) É vedado ao médico subordinar os honorários ao resultado do tratamento ou à cura do paciente. 
(E) É permitido ao médico explorar o trabalho de outro médico, isoladamente ou em equipe, na condição de proprietário, 
sócio, dirigente ou gestor de empresas ou instituições prestadoras de serviços médicos. 
 
QUESTÃO 15 
Em relação aos documentos médicos, assinale a respeito da vedação médica, a alternativa INCORRETA: 
 
(A) Atestar como forma de obter vantagens 
(B) Usar formulários de instituições públicas para prescrever ou atestar fatos verificados na clínica privada. 
(C) Atestar óbito quando não o tenha verificado pessoalmente, ou quando não tenha prestado assistência ao paciente, 
salvo, no último caso, se o fizer como plantonista, médico substituto ou em caso de necropsia e verificação médico-
legal. 
(D) Deixar de atestar óbito de paciente ao qual vinha prestando assistência, mesmo quando houver indícios de morte 
violenta. 
(E) Permitir o manuseio e o conhecimento dos prontuários por pessoas não obrigadas ao sigilo profissional quando sob 
sua responsabilidade. 
 
QUESTÃO 16 

A respeito do ensino e pesquisa médica, assinale em relação a vedação do médico, a alternativa INCORRETA: 
 
(A) Deixar de obter aprovação de protocolo para a realização de pesquisa em seres humanos, de acordo com a 
legislação vigente. 
(B) Participar de qualquer tipo de experiência envolvendo seres humanos com fins bélicos, políticos, étnicos, eugênicos 
ou outros que atentem contra a dignidade humana. 
(C) Deixar de obter do paciente ou de seu representante legal o termo de consentimento livre e esclarecido para a 
realização de pesquisa envolvendo seres humanos, após as devidas explicações sobre a natureza e as consequências 
da pesquisa. 
(D) Deixar de manter independência profissional e científica em relação a financiadores de pesquisa médica, 
satisfazendo interesse comercial ou obtendo vantagens pessoais. 
(E) Não utilizar a terapêutica correta, quando seu uso estiver liberado no País. 
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QUESTÃO 17 
Em relação à publicidade médica, assinale a alternativa CORRETA: 
 
(A) É permitido ao médico permitir que sua participação na divulgação de assuntos médicos, em qualquer meio de 
comunicação de massa, deixe de ter caráter exclusivamente de esclarecimento e educação da sociedade 
(B) É vedado ao médico Divulgar informação sobre assunto médico de forma sensacionalista, promocional ou de 
conteúdo inverídico. 
(C) Não é proibido ao médico consultar, diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de comunicação de massa. 
(D) É permitido ao médico participar de anúncios de empresas comerciais qualquer que seja sua natureza, valendo-se 
de sua profissão. 
(E) Não é vedado ao médico deixar de incluir, em anúncios profissionais de qualquer ordem, o seu número de inscrição 
no Conselho Regional de Medicina. 
 
QUESTÃO 18 
“O exercício de cargo efetivo ou em comissão, emprego público ou função de confiança exige conduta compatível com 
os preceitos do Código Ética funcional e com os demais princípios da moral individual, social e funcional, em especial 
com os seguintes”. Assinale a alternativa INCORRETA:  
 
(A) a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem 
nortear o servidor público, seja no exercício de cargo, emprego ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da 
vocação do próprio Poder Estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da 
honra e da tradição dos serviços públicos estaduais. 
(B) o servidor público poderá desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, terá que decidir somente entre o legal 
e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o 
honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37, caput, e § 4º, da Constituição Federal.  
(C) a remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele 
próprio, e por isso se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no Direito, como elemento 
indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se, como conseqüência, em fator de legalidade. 
(D) o trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu 
próprio bem-estar, já que, cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu 
maior patrimônio. 
(E) a função pública integra-se na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta 
do dia-a-dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. 
 
QUESTÃO 19 
São deveres fundamentais do Servidor Público, exceto: 

 
(A) Retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade 
a seu cargo. 
(B) desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo efetivo ou em comissão, emprego público ou função de confiança 
de que seja titular. 
(C) ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver 
diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum. 
(D) tratar cuidadosamente os usuários dos serviços públicos estaduais, aperfeiçoando o processo de comunicação e 
contato com o público. 
(E) exercer suas atribuições, com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver 
situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos 
serviços pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário. 
 
QUESTÃO 20 
Em relação ao servidor público, assinale a alternativa CORRETA: 
 
(A) Não é vedado o uso do cargo, emprego ou função, bem como facilidades, amizades, tempo, posição e influências, 
para obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem. 
(B) É vedado prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores públicos ou de cidadãos que deles 
dependam. 
(C) Não é vedado usar de artifícios para procrastinar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe 
dano moral ou material. 
(D) É permitido deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para 
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atendimento do seu mister. 
(E) É permitido ao servidor público ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração a 
este Código de Ética ou ao Código de Ética de sua profissão. 
 
QUESTÃO 21 
Em conformidade com o código de ética médica e com os Direitos Humanos, é CORRETO afirmar que:  
 
(A) Deixar o médico de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-
estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo. 
(B) Deixar o médico de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-
estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo 
(C) Ao médico não é obrigatório obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo 
sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte 
(D) Deixar o médico de denunciar prática de tortura ou de procedimentos degradantes, desumanos ou cruéis, praticá-
las, bem como ser conivente com quem as realize ou fornecer meios, instrumentos, substâncias ou conhecimentos que 
as facilitem 
(E) É vedado ao médico desrespeitar a integridade física e mental do paciente ou utilizar-se de meio que possa alterar 
sua personalidade ou sua consciência em investigação policial ou de qualquer outra natureza 
 
QUESTÃO 22 
O processo de apuração de prática de ato em desrespeito ao preceituado neste Código será instaurado pela Comissão 
de Ética, de ofício ou em razão de denúncia fundamentada formulada por autoridade, servidor público, qualquer cidadão 
que se identifique ou quaisquer entidades associativas regularmente constituídas. Assinale a alternativa incorreta: 
 
(A) Os interessados, bem como a Comissão de Ética, de ofício, poderão produzir provas documental e testemunhal. 
(B) Não Intervenção, Publicidade e Impessoalidade. 
(C) O servidor público será oficiado para manifestar-se no prazo de 10 dias. 
(D) Concluídas as diligências mencionadas no parágrafo anterior, a Comissão de Ética oficiará o servidor público para 
nova manifestação, no prazo de 3 dias. 
(E) Se a Comissão de Ética concluir que o servidor público praticou ato em desrespeito ao preceituado neste Código, 
adotará uma das cominações previstas no artigo posterior, com comunicação da decisão ao faltoso e ao seu superior 
hierárquico. 
 
QUESTÃO 23 
Em todos os órgãos e entidades do Poder Executivo, deverá ser criada, através de Portaria do respectivo Secretário 
de Estado ou do dirigente máximo da entidade ou Poder, uma Comissão de Ética, integrada por ____ públicos efetivos 
e respectivos suplentes, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética funcional do servidor público, no tratamento 
com as pessoas e com o patrimônio público estadual, competindo-lhe conhecer concretamente de atos susceptíveis 
de advertência ou censura ética:  
(A) 4 servidores 
(B) 5 servidores 
(C) 2 servidores 
(D) 3 servidores 
(E) 10 servidores 
 
QUESTÃO 24 
Sempre que a conduta do servidor público ou sua reincidência ensejar a imposição de penalidade, deverá a Comissão 
de Ética encaminhar a sua decisão à autoridade competente para instaurar o processo ____, nos termos do Regime 
Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado de Alagoas. 
 
(A) Processo Criminal. 
(B) Processo Cível. 
(C) Processo Formal. 
(D) Processo Administrativo Disciplinar 
(E) Processo Interdisciplinar. 
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QUESTÃO 25 
A respeito da relação entre os médicos, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
(A) Não é vedado ao médico usar de sua posição hierárquica para impedir, por motivo de crença religiosa, convicção 
filosófica, política, interesse econômico ou qualquer outro, que não técnico-científico ou ético, que as instalações e os 
demais recursos da instituição sob sua direção, sejam utilizados por outros médicos no exercício da profissão , 
particularmente se forem os únicos existentes no local  
(B) É vedado ao médico acobertar erro ou conduta antiética de médico. 
(C) É vedado ao médico praticar concorrência desleal com outro médico. 
(D) É vedado ao médico assumir emprego, cargo ou função para suceder médico demitido ou afastado em represália 
à atitude de defesa de movimentos legítimos da categoria ou da aplicação deste Código. 
(E) É permitido ao médico assumir condutas contrárias a movimentos legítimos da categoria médica com a finalidade 
de obter vantagens. 
 
QUESTÃO 26 
Entende-se por soroconversão a (o): 
 
(A) Resposta indesejada ao uso terapêutico de hemocomponentes.. 
(B) Momento em que o HIV passa a ser detectável por meio de testes de Biologia Molecular de 3ª geração. 
(C) Resultado da viragem sorológica para marcadores de infecções transmitidas pelo sangue. 
(D) Período decorrente entre a infecção por HIV e o respectivo diagnóstico clínico. 
(E) Conversão do soro em plasma sanguíneo fresco. 
 
QUESTÃO 27 
No que se refere aos marcadores sorológicos pesquisados em casos de hepatite B, assinale a alternativa correta: 
(A) Anti-Hbc indica contato prévio com o vírus, sendo detectável apenas na fase aguda da infecção. 
(B) HbsAg é um antígeno de superfície e o primeiro marcador a surgir após a infecção por HBV, em torno de 30 a 45 
dias, podendo permanecer detectável por até 120 dias. 
(C) HbeAg refere-se a imunidade contra o HBV, sendo detectado entre 1 e 10 semanas após o desaparecimento do 
HbsAg e é indicativo de bom prognóstico. 
(D) Anti-Hbc IgM é um anticorpo contra o antígeno de superfície do HBV e é um marcador de infecção passada, 
confirmando o diagnóstico de hepatite B crônica. 
(E) Anti-Hbe indica aumento de replicação do vírus na fase crônica. 
 
QUESTÃO 28 
Em relação à hipertensão arterial, marque a alternativa correta:  
 
(A) Na gestação deve-se evitar o uso de metildopa. 
(B) Em pacientes diabéticos, o uso de betabloqueadores pode mascarar sintomas de hipoglicemia. 
(C) Nitratos não são indicados nas emergências hipertensivas. 
(D) No hiperaldosteronismo primário, a hipertensão arterial caracteriza-se com níveis elevados de potássio. 
(E) Hemoglobina glicada falsamente aumentada. 
 
QUESTÃO 29 
Em um indivíduo adulto, há grande quantidade de tecido hematopoiético no (nas): 
 
(A) No íleo. 
(B) No baço. 
(C) No fígado. 
(D) Nas epífises dos osso planos. 
(E) Nas diáfises dos ossos longos.  
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QUESTÃO 30 
A coagulação do sangue é o principal evento da hemostasia. Para que a coagulação ocorra, o organismo faz uso de 
proteínas presentes no sangue, denominadas de fatores de coagulação. Acerca desse assunto, é correto afirmar que 
o (s): 
 
(A) Fatores II, III, V e VIII são responsivos à vitamina K. 
(B) Fator X é denominado protrombina. 
(C) O fígado é o principal local de síntese dos fatores de coagulação. 
(D) O magnésio é um cofator de coagulação. 
(E) O fator I tem a função de degradar os fatores V e VII. 
 
QUESTÃO 31 
Dependendo do contexto, o diagnóstico de gravidez pode ter um significado médico-legal consistente, sendo composto 
pela anamnese, exames objetivo, de imagem e laboratoriais. A respeito do exame objetivo, considera-se um sinal de 
presunção de gravidez o (a): 
 
(A) Sinal de Puzos. 
(B) Pulsação vaginal. 
(C) Cianose da vulva.  
(D) Flexibilidade do istmo do útero. 
(E) Sinal de Halban. 
 
QUESTÃO 32 
Assinale a alternativa que apresenta característica importante na avaliação de uma equimose: 
 
(A) Cicatrização. 
(B) Localização. 
(C) Coloração . 
(D) Dimensão. 
(E) Forma. 
 
QUESTÃO 33 
De acordo com a Norma Técnica sobre Lesões por Esforços Repetitivos/Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao 
Trabalho (LER/DORT), o retorno ao trabalho com quadro estabilizado, deverá dar-se em ambiente e atividade 
adequados. Marque a alternativa correspondente: 
(A) Sem risco de exposição. 
(B) Com risco de exposição. 
(C) Se houver remissão dos sintomas. 
(D) Dependendo do risco de exposição.  
(E) Para profissionais que não se enquadrarem no programa de reabilitação profissional.  
 
QUESTÃO 34 
A respeito da atenção primária à saúde é incorreto afirmar:  
 
(A) Aplica-se tanto em países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento.  
(B) Utilizado como modelo de saúde. 
(C) Incorpora tecnologias relativas ao conhecimento e estudos epidemiológicos.. 
(D Equipe multidisciplinar com foco na abordagem integral e no acolhimento do paciente. 
(E) Realiza a triagem dos pacientes para o atendimento nos ambulatórios e especialidades clínicas.  
 
QUESTÃO 35 
Na dengue, são sinais de alarme, exceto: 
 
(A) Dor retrorbital, dores musculares e rush cutâneo. 
(B) Hematócrito aumentado, plaquetopenia e desconforto respiratório. 
(C) Diurese, hipotermia e sonolência. 
(D) Hematêmese, epistaxe e hepatomegalia dolorosa. 
(E) Vômito persistente, hipotensão postural e dor abdominal intensa. 
 



 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ – IPREV 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº01/2019 

 
 

Página 11 de 16 

QUESTÃO 36 
Acerca do conceito de epidemia, marque a alternativa correta: 
 
(A) Aumento repentino do número de casos de uma doença em uma região específica. 
(B) Ocorre em diversas regiões. 
(C) Se espalha por diversas regiões do mundo. 
(D) Há uma frequência no número de casos. 
(E) Prevalente apenas em humanos. 
                   
QUESTÃO 37.  
A respeito dos agravos de notificação compulsória no âmbito da saúde do trabalhador, é correto afirmar: 
 
(A) A valorização da articulação intra-setorial na rede sentinela baseia-se na verticalidade das ações visando maior 
eficácia da notificação compulsória. 
(B) A rede sentinela específica deve ser organizada a partir da fixação da porta de entrada no sistema de saúde pelo 
pronto-socorro. 
(C) A notificação envolve ações de vigilância. 
(D) Os casos de Influenza humana devem ser notificados. 
(E) Os gestores não podem suprimir agravos da relação de notificação. 
 
QUESTÃO 38 
A alternativa que apresenta a correta relação entre o trabalho (ocupação) e a entidade nosológica (lesão) é:   
 
(A) Flexão extrema do cotovelo com ombro abduzido – Síndrome do Interósseo Anterior. 
(B) Compressão palmar associada à realização de força – Dedo em gatilho. 
(C) Manutenção do antebraço supinado e fletido sobre o braço – Síndrome do Pronador Redondo. 
(D Compressão da borda ulnar do punho – Síndrome do Canal Cubital. 
(E) Flexão extrema do cotovelo com ombro abduzido – Síndrome do Canal de Guyon. 
 
QUESTÃO 39 
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais: 
 
I. Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. 
 
II. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres e perigosas, na forma da lei. 
 
III. Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do trabalhador, sem excluir a indenização, a cargo do empregador, 
que está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. 
 
IV. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 16 anos e de qualquer trabalho a menores de 
14 anos. 
 
Está correto apenas em:  
 
(A) I e II 
(B) II e III 
(C) III e IV 
(D) I e III 
(E) II e IV 
 
QUESTÃO 40 
Nas situações hipotéticas caracteriza-se como depressão, exceto: 
 
(A) Paciente relata tristeza por término de relacionamento ocorrido há 4 dias. 
(B) Paciente com humor deprimido e pensamentos de suicídio. 
(C) Paciente relata insônia há pelo menos 3 meses. 
(D) Paciente com perda ou ganho de peso, em curto período de tempo, sem causa aparente. 
(E) Paciente sem ânimo para realizar as atividades diárias habituais. 
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QUESTÃO 41 
Doenças que não são de notificação compulsória:  
 
(A) Amigdalite bacteriana, pneumonia bacteriana e varicela. 
(B) Tuberculose, hanseníase e vaginose. 
(C) Gonorreia, sífilis e conjuntivite. 
(D) Dengue, hepatite C e tricomoníase. 
(E) Pneumonia bacteriana, hanseníase e hepatite B. 
 
QUESTÃO 42 
Sobre a saúde do trabalhador, marque a alternativa correta: 
 
(A) A saúde do trabalhador é dever do Estado, não sendo responsabilidade das empresas.  
(B) As ações de assistência à saúde do trabalhador são de responsabilidade do Ministério da Saúde. 
(C) A ANVISA é responsável pela saúde do trabalhador. 
(D) As ações de recuperação e reabilitação da saúde do trabalhador são, exclusivamente, de responsabilidade do MTE. 
(E) O gestor SUS pode participar da fiscalização dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições públicas e 
privadas 
 
QUESTÃO 43 
Em relação às lesões associadas ao trauma torácico, é correto afirmar que a situação que leva ao maior grau de 
letalidade corresponde: 
 
(A) Fraturas costais.  
(B) Fratura escapular 
(C) Contusão pulmonar. 
(D) Lesões do esterno. 
(E) Lesão pulmonar. 
 
QUESTÃO 44 
O atestado médico simples justifica faltas no trabalho por ____ dias. Assinale a alternativa correta: 
 
(A) 45. 
(B) 30. 
(C) 15. 
(D) 7. 
(E) 2 
 
QUESTÃO 45 
A síndrome de Burnout é caracterizada por três sinais, são eles: 

(A) Tendência ao suicídio, insônia e ganho de peso. 
(B) Exaustão emocional, diminuição da vontade de realização pessoal e despersonalização. 
(C) Depressão, tendência ao suicídio e exaustão emocional 
(D) Suicídio, depressão e cansaço. 
(E) Felicidade, euforia e entusiasmo. 
 
QUESTÃO 46 
São agravos de notificação compulsória, exceto: 
 
(A) Dermatoses ocupacionais 
(B) Câncer relacionado ao trabalho. 
(C) Asma relacionada ao trabalho. 
(D) Intoxicação por chumbo. 
(E) Tumor relacionado ao trabalho. 
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QUESTÃO 47 
A intoxicação crônica por ______ causa a doença chamada Saturnismo ou plumbismo. Assinale a alternativa que se 
enquadra corretamente.: 
 
(A) Alumínio 
(B) Mercúrio. 
(C) Prata. 
(D) Chumbo. 
(E) Bronze. 
 
QUESTÃO 48 
De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Maceió, reversão caracteriza-se como: 
 
(A) O retorno à atividade, a pedido ou de ofício do servidor aposentado por invalidez, quando por junta médica oficial, 
for declarado insubsistente o motivo da aposentadoria 
(B) O ato formal através do qual o poder público atribui um determinado cargo a uma pessoa alheia a seu quadro. 
(C) A investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidade compatíveis com a limitação que tenha sofrido 
em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica realizada por junta médica oficial. 
(D) O reingresso na administração pública do servidor estável. 
(E) Reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado. 
 
QUESTÃO 49 
 
Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos dos Servidores Públicos de Maceió, podem ser pagas ao servidor algumas 
indenizações, tais como: 
 
(A) Ajuda de custo e diárias. 
(B) Adicional noturno e adicional pelo exercício de atividade insalubre e perigosa. 
(C) Gratificação e ajuda de custo. 
(D) Gratificação e adicionais. 
(E) Licenças e afastamentos. 
 
QUESTÃO 50 
Em uma epidemia por um agente infeccioso, a velocidade de crescimento e o tempo para o pico da curva epidêmica 
depende da (o): 
 
(A) Virulência  
(B) Tratamento. 
(C) Patogenicidade. 
(D) Período de incubação. 
(E) Capacidade de disseminação 
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PROVA DISCURSIVA 

 

• A partir do tema: Previdência Social Brasileira: é necessária uma reforma? – redija um texto dissertativo 

com extensão máxima de 30 (trinta) linhas.  O texto deve ser escrito segundo a norma padrão da língua 

portuguesa, com a apresentação de uma proposta de intervenção baseada em seus argumentos sobre o 

assunto.  

• Lembre-se de escrever de forma clara, precisa, coesa, coerente e adequada ao registro formal, no espaço 

destinado à folha de resposta. Qualquer fragmento de texto que ultrapasse a extensão máxima será 

desconsiderado. 

• O texto deverá ser manuscrito de forma legível, para isto, utilize caneta esferográfica de tinta azul ou preta, 

fabricada com material transparente.  

• Para fins avaliativos, a folha de texto definitivo será o único documento válido da prova discursiva. A folha 

de rascunho não será considerada. 

• A folha de texto definitivo não deverá ser assinada, rubricada, nem conter palavra ou marca que identifique 

o candidato, sob pena de anulação do texto. 

 

TEXTOS MOTIVADORES 

   TEXTO I 
 

Fonte: 
http://especiais.g1.globo.com/economia/2016/entenda-a-previdencia/#!/o-dinheiro-da-previdencia/ 

http://especiais.g1.globo.com/economia/2016/entenda-a-previdencia/#!/o-dinheiro-da-previdencia/
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TEXTO II 

 
Fonte: http://especiais.g1.globo.com/economia/2016/entenda-a-previdencia/#!/o-dinheiro-da-previdencia/ 
 

 
TEXTO III 
 
REFORMA DA PREVIDÊNCIA PASSA PELA 1ª VOTAÇÃO E SEGUE PARA COMISSÃO ESPECIAL 

A reforma da Previdência foi considerada constitucional e aprovada pela CCJ (Comissão de Constituição e 
Justiça) da Câmara dos Deputados, na primeira de uma série de votações que terá que enfrentar no Congresso 
Nacional. Foram 48 votos a favor da aprovação e 18 contra. Não houve abstenções. A sessão demorou quase 9 horas 
(das 15h05 às 23h45) e foi marcada por discussões quentes entre oposição e apoiadores do governo. Houve atraso 
na sessão por causa de vários requerimentos apresentados pela oposição para tentar adiar a votação, mas todos foram 
derrubados.  

Agora, o texto segue para a comissão especial, que deve ser instalada já nesta quinta-feira (25). Pelas 
dificuldades na CCJ, é esperada uma tramitação complicada também na comissão especial, que vai discutir e votar o 
conteúdo da reforma, ponto a ponto. 
 
Fonte: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/04/23/reforma-da-previdencia-ccj.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://especiais.g1.globo.com/economia/2016/entenda-a-previdencia/#!/o-dinheiro-da-previdencia/
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/04/23/reforma-da-previdencia-ccj.htm
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RASCUNHO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


