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Prezado(a) Candidato(a),

1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 40 (quarenta) itens, ordenados de 1 a 40, com al-
ternativas de A a E; sendo que apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, 
solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.

2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, não use 
chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.

3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul 
ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado, 
dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.

4. A assinatura do(a) canditado(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação.

5. No momento da identificação, o(a) candidato(a) deverá escrever, no espaço apropriado do cartão-resposta, com a sua 
caligrafia usual, a seguinte frase:

Pedofilia é crime, denuncie.

6. O tempo máximo de duração da prova é de 3  (três) horas, incluindo o preenchimento do cartão resposta, contadas a partir 
da autorização dada pelo Fiscal de Sala.

7. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. Após 
a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.

8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a aposição 
em ata de suas respectivas assinaturas.

9. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, 15 minutos antes do término da prova.

10. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do edital no 02/2016 poderá implicar na anulação 
da sua prova.

11. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.

12. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito, que estará disponível 
no site www.ibeg.org.br.
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(c) A assertiva III está correta.

(d) As assertivas I e III estão incorretas.

(e) Apenas a assertiva II está incorreta.

QUESTÃO 03

“Em cada disciplina provavelmente haverá várias avaliações [...]”

I - No trecho acima, o uso de “haverá” respeita as normas de concordância 
verbal.

II - No trecho acima, a troca de “haverá” por “haverão” mantém a correção 
gramatical.

III - No trecho acima, a troca de “haverá” por “haverão” conserta gramati-
calmente o período.

Marque a alternativa certa.

(a) A assertiva I está correta.

(b) A assertiva II está correta.

(c) A assertiva III está correta.

(d) As assertivas I e III estão incorretas.

(e) Apenas a assertiva II está incorreta.

QUESTÃO 04

“Em cada disciplina provavelmente haverá várias avaliações [...]”

I - No trecho acima, a troca de “haverá” por “existiram” mantém a correção 
gramatical e a semântica do período.

II - No trecho acima, a troca de “haverá” por “existiram” prejudica a correção 
gramatical do período.

III - No trecho acima, a troca de “haverá” por “existiram” mantém a correção 
gramatical, mas altera a semântica do período.

Marque a alternativa certa.

(a) A assertiva I está correta.

(b) A assertiva II está correta.

(c) A assertiva III está correta.

(d) As assertivas I e III estão incorretas.

(e) As assertivas I e III estão corretas.

QUESTÃO 05

“Problemas que parecem ser gigantescos vão se tornando menores.”

I - No trecho acima, o uso de “parecem ser” respeita as normas de concor-
dância verbal.

II - No trecho acima, a troca de “parecem ser” por “parece serem” mantém 
a correção gramatical.

III - No trecho acima, a troca de “parecem ser” por “parece serem” prejudica 
a correção gramatical.

Marque a alternativa certa.

(a) Apenas a assertiva I está incorreta.

(b) Apenas a assertiva II está incorreta.

LÍNGUA PORTUGUESA   

Tudo passa!

 Tudo passa. O melhor caminho para o sucesso, em qualquer área, 
é vivenciar bem uma coisa de cada vez. Por exemplo, em âmbito educacio-
nal, poderá enlouquecer o estudante ou a turma que pensar em todo o con-
junto de um processo educativo ao mesmo tempo. Todas as disciplinas da 
escola, da faculdade ou da pós-graduação juntas possuem, cada uma, suas 
inúmeras avaliações.
 Nesse sentido, o discente deve separar bem as coisas, realizar se-
paradamente as atividades de cada matéria, estudando uma por vez. Em 
cada disciplina provavelmente haverá várias avaliações (trabalhos, provas, 
pesquisas etc.). Assim, o estudante deve se preparar para cada momento. 
Observando o todo, poderá se assustar, mas vencendo cada etapa, uma de 
cada vez, aumentará muito suas chances de sucesso.
	 Ao	resolver	uma	área	de	cada	vez,	seus	desafios	diminuirão.	Pro-
blemas que parecem ser gigantescos vão se tornando menores. E o que pa-
rece nunca ter solução se resolverá mais rápido do que o imaginado.
 Isso mostra o quanto, às vezes, aumentamos a dimensão de um 
problema. Tal postura vale não só para os estudos, mas para a vida.
Com honestidade, planejamento e dedicação, percebemos que podemos 
galgar patamares antes julgados inalcançáveis. 
 Honestidade conosco e com os outros, planejamento para usar 
a organização como ferramenta e dedicação para cumprir o planejamento 
serão as molas propulsoras para o êxito.

Fonte: [Gonçalves, Jonas Rodrigo. Tudo passa! Acesso em 15/02/2016. Disponível em <br.groups.yahoo.com/

group/professorjonas>]

QUESTÃO 01

“Todas as disciplinas da escola, da faculdade ou da pós-graduação juntas 
possuem [...]”

I - No trecho acima, a troca de “possuem” por “possui” mantém a correção 
gramatical.

II - No trecho acima, a troca de “possuem” por “possui” prejudica a correção 
gramatical.

III - No trecho acima, a troca de “possuem” por “possui” conserta gramati-
calmente o período.

Encontre a alternativa certa.

(a) A assertiva I está correta.

(b) A assertiva II está correta.

(c) A assertiva III está correta.

(d) As assertivas I e II estão incorretas.

(e) Apenas a assertiva III está incorreta.

QUESTÃO 02

“Com honestidade, planejamento e dedicação, percebemos que podemos 
galgar patamares antes julgados inalcançáveis.”

I - No trecho acima, a troca de “podemos galgar” por “podemos galgarmos” 
mantém a correção gramatical.

II - No trecho acima, a troca de “podemos galgar” por “podemos galgarmos” 
conserta gramaticalmente o período.

III - No trecho acima, a troca de “podemos galgar” por “podemos galgarmos” 
prejudica a correção gramatical.

Encontre a alternativa certa.

(a) A assertiva I está correta.

(b) A assertiva II está correta.
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QUESTÃO 09

Em relação ao texto, pode-se dizer que possui linguagem predominante-
mente:

(a) abstrata

(b) irônica

(c) denotativa

(d) conotativa

(e) literária

QUESTÃO 10

“Isso mostra o quanto, às vezes, aumentamos a dimensão de um problema. 
Tal postura vale não só para os estudos, mas para a vida. Com honestidade, 
planejamento e dedicação, percebemos que podemos galgar patamares an-
tes julgados inalcançáveis.”

Em relação ao trecho acima, pode-se inferir que “isso” é um termo:

(a) catafórico

(b) anafórico

(c) longitudinal

(d) proximal

(e) nenhuma das anteriores

QUESTÃO 11

“Observando o todo, poderá se assustar, mas vencendo cada etapa, uma de
cada vez, aumentará muito suas chances de sucesso.”

Em	relação	ao	trecho	acima,	pode-se	classificar	“vencendo	cada	etapa,	uma	
de cada vez” sintaticamente como Oração Subordinada:

(a) Adverbial Consecutiva Reduzida de Gerúndio

(b) Adverbial Causal Reduzida de Gerúndio

(c) Adverbial Condicional Reduzida de Gerúndio

(d) Substantiva Objetiva Direta Reduzida de Gerúndio

(e) Substantiva Subjetiva Reduzida de Gerúndio

QUESTÃO 12

“E o que parece nunca ter solução se resolverá mais rápido do que o ima-
ginado.”

A partir do trecho acima, julgue as proposições abaixo.

I. A substituição de “se resolverá” por “resolverá-se” mantém a correção 
gramatical.

II. A substituição de “se resolverá” por “resolverá-se” prejudica a correção 
gramatical.

III. A substituição de “se resolverá” por “resolverá-se” conserta gramatical-
mente o período.

IV. A substituição de “se resolverá” por “resolver-se-á” mantém a correção 
gramatical.

V. A substituição de “se resolverá” por “resolver-se-á” prejudica a correção 
gramatical.

(c) Apenas a assertiva III está incorreta.

(d) As assertivas I e III estão incorretas.

(e) As assertivas II e III estão incorretas.

QUESTÃO 06

“[...] poderá enlouquecer o estudante ou a turma que pensar em todo o con-
junto de um processo educativo ao mesmo tempo.”

I - No trecho acima, as normas de concordância verbal são respeitadas.

II - No trecho acima, a troca de “poderá” por “poderão” mantém a correção 
gramatical.

III - No trecho acima, a troca de “poderá” por “poderão” prejudica a correção 
gramatical.

IV - No trecho acima, a troca de “poderá” por “poderão” conserta gramati-
calmente o período.

V - Com relação ao trecho acima, a reescritura: “O estudante ou a turma 
poderá enlouquecer” manteria a correção gramatical.

VI - Com relação ao trecho acima, a reescritura: “O estudante ou a turma 
poderá enlouquecer” prejudicaria a correção gramatical.

Marque a alternativa certa.

(a) Apenas as assertivas I e V estão corretas.

(b) Apenas as assertivas I e III estão corretas.

(c) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.

(d) Apenas as assertivas I e VI estão corretas.

(e) Apenas as assertivas I, II e VI estão corretas.

QUESTÃO 07

Em relação ao ponto de vista do autor do texto, no que tange à argumenta-
ção, não se pode inferir que:

(a) Em âmbito educacional, poderá enlouquecer o estudante ou a turma 
que pensar em todo o conjunto de um processo educativo ao mesmo tempo.

(b) O discente deve separar bem as coisas, realizar separadamente as ativi-
dades de cada matéria, estudando uma por vez.

(c) O estudante deve se preparar para cada momento. Observando o todo, 
poderá se assustar, mas vencendo cada etapa, uma de cada vez, aumentará 
muito suas chances de sucesso.

(d) Ao	resolver	todas	as	áreas	juntas,	seus	desafios	diminuirão.	Problemas	
que parecem ser gigantescos vão se tornando menores. E o que parece nun-
ca ter solução se resolverá mais rápido do que o imaginado.

(e) Com honestidade, planejamento e dedicação, percebemos que podemos 
galgar patamares antes julgados inalcançáveis. 

QUESTÃO 08

Acerca da tipologia textual, pode-se inferir que se trata de um texto predo-
minantemente:

(a) descritivo

(b) narrativo

(c) poético

(d) literário

(e) dissertativo
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VI. A substituição de “se resolverá” por “resolver-se-á” conserta gramatical-
mente o período.

Marque a alternativa correta.

(a) Apenas as assertivas I e II estão corretas.

(b) Apenas as assertivas II e V estão corretas.

(c) Apenas as assertivas I e IV estão corretas.

(d) Apenas as assertivas III e VI estão corretas.

(e) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 13

“Problemas que parecem ser gigantescos vão se tornando menores.”

A partir do trecho acima, julgue as proposições abaixo.

I. A substituição de “se tornando” por “tornando-se” mantém a correção 
gramatical.

II. A substituição de “se tornando” por “tornando-se” prejudica a correção 
gramatical.

III. A substituição de “se tornando” por “tornando-se” conserta gramatical-
mente o período.

Marque a alternativa correta.

(a) Apenas a assertiva I está correta.

(b) Apenas a assertiva II está correta.

(c) Apenas a assertiva III está correta.

(d) Apenas as assertivas I e II estão corretas.

(e) Todas as assertivas I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 14

“Isso mostra o quanto, às vezes, aumentamos a dimensão de um problema.”

No trecho acima, em relação ao uso do acento indicativo de crase em “às 
vezes”, marque a alternativa correta.

(a) está correto por se tratar de expressão adverbial feminina.

(b) está correto por se tratar da regência do verbo “mostrar”.

(c) está incorreto por se tratar de expressão adverbial feminina.

(d) está incorreto por se tratar da regência do verbo “mostrar”.

(e) está correto por se tratar da regência do verbo “aumentar”.

QUESTÃO 15

Em	relação	ao	texto,	no	que	concerne	à	acentuação	gráfica,	é	incorreto	afir-
mar que são acentuadas pelo mesmo princípio:

(a) “área” e “matéria” 

(b) “área” e “várias” 

(c) “várias” e “matéria”

(d) “área” e “inalcançáveis” 

(e) “área” e “inúmeras” 

QUESTÃO 16

Em	relação	ao	texto,	no	que	concerne	à	acentuação	gráfica,	é	incorreto	afir-
mar que são acentuadas pelo mesmo princípio:

(a) “âmbito” e “inúmeras”

(b) “âmbito” e “rápido” 

(c)  “várias” e “inalcançáveis” 

(d) “inúmeras” e “inalcançáveis”

(e) “rápido” e “inúmeras” 

QUESTÃO 17

“Isso mostra o quanto, às vezes, aumentamos a dimensão de um problema.”

A partir do trecho acima, julgue as proposições abaixo.

I. A retirada das vírgulas prejudica a correção gramatical.

II. A retirada das vírgulas mantém a correção gramatical.

III. A retirada das vírgulas conserta gramaticalmente o período.

Encontre a alternativa correta.

(a) Apenas a assertiva I está correta.

(b) Apenas a assertiva II está correta.

(c) Apenas a assertiva III está correta.

(d) Apenas as assertivas I e II estão corretas.

(e) Todas as assertivas I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 18

“Tal postura vale não só para os estudos, mas para a vida.”

A partir do trecho acima, julgue as proposições abaixo.

I. A retirada da vírgula mantém a correção gramatical.

II. A retirada da vírgula conserta gramaticalmente o período.

III. A retirada da vírgula prejudica a correção gramatical.

Encontre a alternativa correta.

(a) Apenas a assertiva I está correta.

(b) Apenas a assertiva II está correta.

(c) Apenas as assertivas I e II estão corretas.

(d) Apenas a assertiva III está correta.

(e) Todas as assertivas I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 19

“Com honestidade, planejamento e dedicação, percebemos que podemos 
galgar patamares antes julgados inalcançáveis.”

A partir do trecho acima, julgue as proposições abaixo, quanto a aspectos 
ortográficos.

I.	“inalcançáveis”	está	de	acordo	com	as	normas	ortográficas.

II.	“inalcançáveis”	está	em	desacordo	com	as	normas	ortográficas.
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III.	“inalcançáveis”,	para	atender	as	regras	ortográficas,	deveria	ter	sido	gra-
fado assim: “inalcansáveis”.

Encontre a alternativa correta.

(a) Apenas a assertiva I está correta.

(b) Apenas a assertiva II está correta.

(c) Apenas a assertiva III está correta.

(d) Apenas as assertivas I e II estão corretas.

(e) Todas as assertivas I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 20

“Nesse sentido, o discente deve separar bem as coisas, realizar separada-
mente as atividades de cada matéria, estudando uma por vez.”

Em relação ao trecho acima, pode-se inferir que “Nesse sentido” é um ter-
mo:

(a) catafórico

(b) proximal

(c) longitudinal

(d) anafórico

(e) nenhuma das anteriores

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

QUESTÃO 21

Leia o que se segue e responda:

I – Até a primeira metade do século passado, a prática de gestão de quali-
dade era voltada para a inspeção e controle de resultados dos processos de 
fabricação,	para	garantir	a	conformidade	dos	resultados	com	as	especifica-
ções, porém nas últimas décadas a gestão da qualidade mudou.

ASSIM,

II – A gestão da qualidade ganhou uma nova dimensão, expandindo –se,  en-
volvendo toda a organização.

Pode-se	afirmar	que:

(a) A	primeira	afirmativa	é	verdadeira	e	a	segunda	é	falsa.	

(b) As duas alternativas são verdadeiras e a segunda não complementa a 
primeira.

(c) As duas alternativas são falsas.

(d) A primeira alternativa é falsa  e a segunda  alternativa é verdadeira.

(e) As duas alternativas são verdadeiras e a segunda complementa a pri-
meira.

QUESTÃO 22

Existe uma constatação de que a área de Treinamento e Desenvolvimento 
(T&D) migrou para a área de educação corporativa, ganhando força estraté-
gica, evidenciando-se como pilar de uma gestão empresarial bem sucedida.

Com	relação	a	educação	corporativa,	é	correto	afirmar:

I – Surgiu um novo ambiente empresarial caracterizado por profundas e 
frequentes mudanças e pela necessidade da resposta cada vez mais ágeis 
para	garantir	 a	 sobrevivência	das	empresas,	 com	 forte	 impacto	no	perfil	

de gestores e colaboradores, exigindo posturas de autodesenvolvimento e 
aprendizagem contínua.

II – Para implementar o novo ambiente, foi preciso que as empresas im-
plantassem  sistemas educacionais que privilegiem  o desenvolvimento de 
atitudes, posturas e habilidades  e não só o conhecimento técnico e  instru-
mental.

III – As tendências apontam para um novo aspecto na criação de uma vanta-
gem competitiva sustentável: o comprometimento da empresa com a edu-
cação e desenvolvimento das pessoas.

IV – O novo estilo de gestão exigirá que se forme uma verdadeira cultura 
empresarial de competência e resultado, o que supõe profundas mudanças 
na estrutura, políticas, sistemas, práticas e, essencialmente, na mentalidade 
organizacional e individual.

V – A Educação corporativa é fundamental no processo gerador de sujeitos 
modernos,	capazes	de	refletir	criticamente	sobre	a	realidade	organizacio-
nal,	construí-la,	modificá-la	em	nom	da	competitividade	e	sucesso.

Pode-se	afirmar	que:

(a) As alternativas I, II, III e V estão corretas.

(b) As alternativas II, III, IV e V estão corretas.

(c) As alternativas II, III e V estão corretas.

(d) As alternativas I, II, III, IV e V estão corretas.

(e) As alternativas II, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 23

Com relação à participação do líder no processo de aprendizagem organiza-
cional,	é	correto	afirmar,	EXCETO:

(a) Líderes e gestores tem um papel primordial no cenário das melhores 
práticas da educação corporativa ao assumirem seu papel de educadores. 
É fundamental que eles se envolvam, se responsabilizem pela educação e 
aprendizagem de suas equipes e se comprometam com todo o sistema.

(b) Com a proliferação da educação corporativa, os líderes e gestores tem 
tido	dificuldade	de	administrar		a	execução	de	suas	tarefas,	ausentando-se	
dos processos educacionais nas organizações.

(c) Os líderes e gestores são agentes de disseminação, consolidação e trans-
formação da cultura empresarial como liderança educadora.

(d) Os líderes precisam estar preparados para desempenhar seu papel de 
formadores de opinião e orientadores do cotidiano do trabalho.

(e) O líder deverá ser na educação corporativa, aquele que cria um ambien-
te em que os membros da equipe se sintam motivados a utilizar toda sua 
potencialidade e buscar padrões elevados de desempenho.

QUESTÃO 24

As	pessoas	têm	diferentes	processos	cognitivos	que	definem	a	natureza	da	
informação buscada. Assim, determinadas informações passam, desperce-
bidas	e	ficam	perdidos	nos	meandros	da	fala,	da	escrita	e	da	comunicação	
não	verbal.		O	sistema	que	define	o	canal	por	onde	passa	a	informação,	for-
mal e informal, na comunicação empresarial, é chamado de:

(a) Redes de comunicação

(b) Aspectos Estruturais

(c) Apreensão de Informações

(d) Aspectos Dinâmico-funcionais

(e) Modelo Linear
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QUESTÃO 25

A algumas décadas, as organizações mecanicistas exigiam um comporta-
mento	 burocrático,	 repetitivo,	 e	 reprodutivo.	 O	 foco	 era	 eficiência,	 fazer	
as coisas exatamente de acordo com as regras e métodos organizacionais. 
Agora, com as organizações orgânicas, estão impondo um novo e diferente 
comportamento	nas	pessoas.	Não	basta	mais	somente	a	eficiência,	é	neces-
sário que as pessoas tenham um comportamento:

(a) Profissional	e	técnico

(b) Negociador e empreendedor

(c) Criativo e Inovador 

(d) Proativo e reativo

(e) Calmo e de aceitação

QUESTÃO 26

Os	conflitos	são	comuns	na	vida	organizacional.	O	líder	deverá	saber	desa-
tivá-lo a tempo de evitar grandes estragos, sendo, essa habilidade,  uma im-
portante qualidade do líder. Para isso, tem a sua disposição três abordagens 
para	administrar	conflitos.	

(a) Abordagem estrutural, abordagem de processo e abordagem mista.

(b) Abordagem estrutural, abordagem teórica e abordagem conceitual.

(c) Abordagem estrutural, abordagem corretiva e abordagem punitiva.

(d) Abordagem estrutural, abordagem operacional e abordagem psicoló-
gica.

(e) Abordagem	estrutural,	abordagem	científica	e	abordagem	antropoló-
gica.

QUESTÃO 27

Uma equipe bem sucedida requer habilidades especiais que devem ser in-
ter-relacionadas, mutuamente reforçadas e interdependentes entre si. Com 
relação as habilidades para o trabalho em equipe, tem-se:

I – Habilidade de autogerenciamento.

II – Habilidade de comunicação.

III – Habilidade de responsabilidade.

IV- Habilidade de retroação e avaliação.

V - Habilidade de planejamento estratégico.

Pode-se	afirmar	que:

(a) As alternativas I, II, III e V estão corretas.

(b) As alternativas I, II, III, IV e V estão corretas.

(c) As alternativas II, III, IV e V estão corretas.

(d) As alternativas II, III e V estão corretas.

(e) As alternativas II, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 28

As	equipes	podem	ser	classificadas	pelos	tipos:		equipes	funcionais,	re-
solutas de problemas (chamadas também de  tarefa ou força – tarefa), 
cross-funcionais, auto-gerenciadas e virtuais. Apresenta-se a seguir ca-
racterísticas de um dos  tipos constantes no enunciado da questão:

- Formadas por indivíduos que trabalham juntos, com um conjunto de tare-
fas interdependentes.

- Normalmente operam dentro de departamentos, tais como: marketing, 
finanças,	produção,	recursos	humanos,	dentre	outros.
 
As características apresentadas pertencem a uma equipe do tipo:
 
(a)   Cross-funcionais

(b)   Resolutas de problemas

(c)    Virtuais

(d)   Auto-gerenciadas

(e)   Funcionais

QUESTÃO 29

No	que	diz	respeito	à	instrução	do	processo	ético-profissional,	Art.11,	em	
que	diz:	Decidida	a	instauração	de	processo	ético-profissional,	o	presidente	
do Conselho ou o conselheiro corregedor nomeará o conselheiro instrutor 
para instruir o processo, dentro dos parâmetros de razoabilidade e obser-
vados	os	prazos	prescricionais.	Dentro	desse	contexto,	é	incorreto	afirmar	
que:

(a)  O conselheiro sindicante poderá ser designado como instrutor. 

(b)  Após		a		instauração		de		processo		ético-profissional	o		mesmo		não		
poderá  ser arquivado por desistência das partes, exceto por óbito do de-
nunciado, quando então será extinto o feito com a anexação da certidão de 
óbito.

(c) Durante a instrução, surgindo novas evidências, fatos novos ou consta-
tado erro material, o conselheiro instrutor  poderá  aditar  o  parecer  inicial  
para,  de  forma fundamentada, corrigi-lo, inserir outros artigos ou incluir 
denunciados.

(d) O	aditamento	do	parecer	inicial	do	processo	ético-profissional	deverá	
ser aprovado pela câmara de julgamento de processos ou pelo plenário, 
garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, observando-se o prazo 
prescricional.

(e)  Ocorrendo	óbito	do	denunciante	o	processo	ético-profissional	seguirá	
ex	officio.

QUESTÃO 30

De acordo com a (Associação Internacional de Epidemiologia) IEA, são três 
os principais objetivos da epidemiologia: Julgue os itens e assinale a alter-
nativa correta:

I. Descrever a distribuição e a magnitude dos problemas de saúde das po-
pulações humanas.

II. Proporcionar dados essenciais para o planejamento, execução e avalia-
ção das ações de prevenção, controle e tratamento das doenças, bem como 
para estabelecer prioridades.

III.	Identificar	fatores	etiológicos	na	gênese	das	enfermidades.

(a) Alternativa I está incorreta.

(b) Somente  II está incorreta.

(c) Apenas II e III estão corretas.

(d) Todas estão incorretas.

(e) Todas estão corretas.

QUESTÃO 31

No que tange à competência do Conselho Nacional de Assistência Social 
(CNAS), julgue os itens e assinale a alternativa correta.

I - Aprovar a Política Nacional de Assistência Social.
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II – Normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza públi-
ca e privada no campo da assistência social.

III- Coordenar e articular as ações no campo da assistência social.

IV- Elaborar e encaminhar a proposta orçamentária da assistência social, 
em conjunto com as demais da Seguridade Social.

(a) Apenas os itens I, III e IV estão corretos.

(b) Apenas os itens I e IV estão corretos.

(c) Apenas os itens II e IV estão corretos.

(d) Apenas os itens I, II estão corretos.

(e) Todos os itens estão corretos.

QUESTÃO 32

A	Seguridade	Social	será	financiada	por	toda	a	sociedade,	de	forma	direta	e	
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamen-
tos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Quanto às 
questões abaixo, responda (V) para verdadeiro, e (F) para falso, assinale a 
seguir, a alternativa correta.

(  ) As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas 
à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, integrando o or-
çamento da União.

( ) A proposta de orçamento de seguridade social será elaborada de forma 
integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assis-
tência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de 
diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.

(	 	)	Nenhum	benefício	ou	serviço	da	seguridade	social	poderá	ser	criado,	
majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

(  )  A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como 
estabelecido em lei, não poderá contratar com Poder Público nem dele re-
ceber	benefícios	ou	incentivos	fiscais	ou	creditícios.

(		)	São	isentas	de	contribuição	para	a	seguridade	social	as	entidades	benefi-
centes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.

(a)  V  -  V  -  F  -  F  -  V.

(b)  F  -  F  -  F   -  V -  V.

(c)  V  -  V  -  F  -  V  -  F.

(d)  F  -  V  -  V  -  V  -  F.

(e)  F  -  V  -   V  -  V  -  V.

QUESTÃO 33

Os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CRST) desempenharão 
um papel na execução, organização e estruturação da assistência de mé-
dia e alta complexidade, relacionados com os problemas e agravos à saúde. 
Quanto aos itens abaixo, assinale a alternativa incorreta, no que tange ao 
grau de complexidade média e alta, com problemas e agravos à saúde.

(a) Intoxicação crônica por metais pesados.

(b) Mutagenicidade e teratogenicidade.

(c) Exposição crônica aos solventes orgânicos.

(d) Asbestose (exposição ao mercúrio).

(e) Câncer ocupacional.

QUESTÃO 34

Assinale a alternativa que não é da competência da direção nacional do Sis-
tema Único de Saúde (SUS):   

(a) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.

(b) Promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das 
ações de saúde.

(c) Normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, 
Componentes e Derivados.

(d) Controlar	e	fiscalizar	procedimentos,	produtos	e	substâncias	de	inte-
resse para a saúde.

(e)  Participar	da	definição	de	normas,	critérios	e	padrões	para	o	controle	
das condições e dos ambientes do trabalho e coordenar a politica de saúde 
do trabalhador.
 

QUESTÃO 35

Pode-se dizer de modo sintético, que uma investigação epidemiológica de 
campo consiste na repetição de várias etapas, até que seus objetivos sejam 
alcançados. Assinale a alternativa em que uma das etapas, é falsa.

(a) Reformulação	 das	 hipóteses	 preliminares,	 caso	 sejam	 confirmadas,	
comprovação da nova conjectura, caso necessária.   

(b) Consolidação e análise de informações já disponíveis.

(c) Definição	e	adoção	de	medidas	de	prevenção	e	controle,	durante	todo	
o processo.

(d) Apresentação das conclusões preliminares e formulação de hipóteses.

(e) Definição	e	coleta	das	informações	necessárias	para	testar	as	hipóteses.

QUESTÃO 36

Quanto	a	LER/DORT,	é	incorreto	afirmar	que:

(a) As Lesões por Esforços Repetitivos(LER) ou Distúrbios Osteomuscula-
res Relacionados ao Trabalho(DORT) têm se constituído um grande proble-
ma da saúde pública em muitos dos países industrializados.

(b) Entende-se LER/DORT como uma síndrome relacionada ao trabalho, 
caracterizada pela ocorrência de vários sintomas concomitantes ou não, 
tais como: dor, parestesia, sensação de peso, fadiga, de aparecimento insi-
dioso, geralmente nos membros superiores, mas podendo acometer mem-
bros inferiores.

(c) O advento das LER/DORT em grande número de pessoas, em diferentes 
países, provocou uma mudança no conceito tradicional de que o trabalho 
pesado, envolvendo esforço mental, é mais desgastante que o trabalho leve, 
envolvendo	esforço	físico,	com	sobrecarga	dos	membros	superiores	e	rela-
tivo gasto de energia.

(d) A necessidade de concentração e atenção do trabalhador para realizar 
suas atividades e a tensão imposta pela organização do trabalho são fatores 
que	interferem	de	forma	significativa	para	a	ocorrência	das	LER/DORT.

(e) No Brasil, as LER/DORT foram primeiramente descritas como tenossi-
novite ocupacional.

QUESTÃO 37

No que tange à Segurança e a Saúde no Trabalho, dentro das Normas In-
ternacionais da Organização Internacional do Trabalho (OIT), vigentes no 
Brasil, assinale a alternativa correta, após julgar os itens.

I	 -	Convenção	Nº	81	trata	da	Inspeção	do	Trabalho	na	Indústria	e	no	co-
mércio.

II	-		Convenção	Nº	155	trata	da	Contaminação	do	Ar,	Ruído	e	Vibrações.
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III	-	Convenção	Nº	139	se	refere	à	Prevenção	e	Controle	de	Riscos	Profissio-
nais Causados por Substâncias ou Agentes Cancerígenos.

IV	–	Convenção	Nº	161	relativa	aos	Serviços	de	Saúde	do	Trabalho.

V	-		Convenção	Nº	148	se	refere	à	Segurança	e	Saúde	dos	Trabalhadores.

(a) Apenas os itens I, II  estão corretos.

(b) Apenas os itens I, III e IV estão corretos.

(c) Apenas os itens II, III e V estão corretos.

(d) Apenas os itens IV e V estão corretos.

(e) Todos os itens estão corretos.

QUESTÃO 38

No que diz respeito ao Benzeno, julgue os itens a seguir e marque a alter-
nativa incorreta.

(a) O benzeno é um hidrocarboneto aromático que se apresenta em estado 
sólido, de cor avermelhada e estável, à temperatura ambiente e pressão at-
mosférica normal, com odor característico dos aromáticos.

(b) O benzeno em altas concentrações é uma substância bastante irritante 
para as mucosas (olhos, nariz, boca etc.) e, quando aspirado, pode provocar 
edema	(inflamação	aguda)	pulmonar	e	hemorragia	nas	áreas	de	contato.	
Também provoca efeitos tóxicos para o sistema nervoso central, causando, 
de acordo com a quantidade absorvida: períodos de sonolência e excitação, 
tontura,	dor	de	cabeça,	enjoo,	náusea,	taquicardia,	dificuldade	respiratória,	
tremores, convulsão, perda da consciência e morte.

(c) É lipossolúvel, pouco solúvel em água, mas mistura-se bem com a maio-
ria dos solventes orgânicos (álcool, clorofórmio, éter e acetona).

(d) O benzeno é um solvente orgânico que foi largamente utilizado no 
processo produtivo no Brasil, até a década passada, tendo alcançado o seu 
pico de produção industrial no início dos anos 80. A implantação dos pólos 
petroquímicos, principalmente a partir dos anos 70, resultou no aumento 
substantivo da produção de benzeno de origem petroquímica, originário 
da síntese dos alcanos do petróleo, provocando diminuição na utilização 
industrial do benzeno carboquímico, proveniente da cocção do carvão mi-
neral, das siderurgias. 

(e) Há a possibilidade de se encontrar benzeno em concentrações acima 
do permitido por lei em solventes e produtos formulados utilizados em 
indústrias	gráficas,	de	calçados	e	couros,	de	tintas	e	vernizes,	em	oficinas	
mecânicas e serviços de pintura. 

QUESTÃO 39

Marque a alternativa em que não é competência da Corregedoria-Geral do 
INSS. 
 
(a) Acompanhar o desempenho dos servidores e dirigentes dos órgãos e 
unidades	do	INSS,	fiscalizando	e	avaliando	sua	conduta	funcional.

(b) Analisar o cabimento de denúncias relativas à atuação dos dirigentes e 
servidores do INSS.

(c) Avaliar	os	controles	internos	da	gestão	quanto	à	sua	eficácia,	eficiência,	
efetividade e economicidade, resguardando os interesses do INSS.

(d) Promover a instauração de sindicâncias e processos administrativos 
disciplinares.

(e) Julgar os servidores do INSS em processos administrativos disciplina-
res, quando a penalidade proposta for de advertência.

QUESTÃO 40

Em relação aos conceitos de: Epidemia, Endemia, Pandemia , Prosodemia e 
Surto,	é	incorreto	afirmar	que:

(a) Epidemia: Doença que, por ser maioritariamente infecciosa e transitó-
ria, se espalha ou ataca (com rapidez) grande número de pessoas de uma 
determinada região ou localidade. Aumento fora do comum do número de 
pessoas contaminadas por uma doença em determinada localidade e/ou 
região, como exemplo, temos tuberculose e tifo.

(b) Prosodemia: Epidemia em que o contágio se faz de indivíduo para indi-
víduo, em vez de atacar grande número de pessoas.

(c) Pandemia: Extensão de uma epidemia a todo um continente, quiçá a 
todo o globo terrestre.

(d) Endemia: Doença característica de uma determinada região; doença in-
fecciosa	que	afeta	significativamente	certa	região	e/ou	população:	malária	
é uma das endemias rurais no Brasil.

(e) Surto: acontece quando há o aumento repentino do número de casos 
de	uma	doença	em	uma	região	específica.	Para	ser	considerado	surto,	o	au-
mento de casos deve ser maior do que o esperado pelas autoridades.


