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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

O Brasil experimentou um período de grande 
desenvolvimento do sistema de planejamento do setor 
portuário nas décadas de 70 e 80, sob regência do 
Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis e da 
Portobras. Notadamente durante a gestão da Portobras, a 
melhoria metodológica no desenvolvimento dos Planos 
Diretores Portuários e dos Planos de Desenvolvimento 
Portuários ficou evidente a cada atualização, denotando ___ 
expertise adquirida tanto pelos profissionais envolvidos 
quanto pela instituição. Avanços expressivos ocorreram 
recentemente, desde a criação da Secretaria de Portos, 
relativamente ao modelo de planejamento estratégico do 
setor portuário. Os instrumentos de planejamento vigentes, 
tais como o Plano Nacional de Logística Portuária, o Plano 
Geral de Outorgas, os Planos Mestres, os Planos de 
Desenvolvimento e Zoneamento Portuários e os Programas 
de Arrendamento dos Portos permitem que se possa 
enxergar o rumo a ser tomado para que os portos e 
terminais portuários nacionais se desenvolvam com máxima 
eficiência produtiva e alocativa. 

Ajustes, entretanto, devem ser realizados de modo a 
simplificar e otimizar o processo de planejamento. Dentre as 
sugestões, destaca-se a que prevê uma melhor coordenação 
entre o Plano Nacional de Logística de Transportes e o Plano 
Nacional de Logística Portuária, o que resultaria em efetiva 
integração entre o planejamento dos diversos modais de 
transporte no Brasil, incluindo-se aí os portos, elos 
importantes da cadeia logística. Por outro lado, a 
coordenação entre o Plano Nacional de Logística Portuária e 
o Plano Geral de Outorgas é determinante para que haja 
uma política adequada na condução dos esforços para 
realização das outorgas no Setor Portuário, ampliando, 
assim, sua capacidade por meio de investimentos a serem 
realizados em parceria com a iniciativa privada. 

Ainda, a unificação dos escopos dos Planos Mestres e 
dos Planos de Desenvolvimento e Zoneamento Portuários 
em um documento único é, sem dúvida, melhoria desejável 
para o modelo de planejamento do setor portuário nacional, 
prevenindo a existência de divergências de direcionamentos 
para o desenvolvimento de cada porto individualmente. 
Além disso, de modo a melhor integrar o planejamento da 
logística nacional, faz-se necessário que o Conselho Nacional 
de Integração de Políticas de Transporte realize suas 
reuniões periódicas, em conformidade com o estabelecido 
por ocasião de sua criação. A criação da Empresa de 
Planejamento e Logística S.A. também demonstra um 
avanço importante, desde que esse órgão cumpra o seu 
papel institucional, qual seja, planejar o setor de transportes 
nacional, levando em consideração todos os seus modais e 
os portos. 

A Lei nº 12.815/2013 trouxe alterações positivas para o 
sistema de planejamento do Setor Portuário. Dentre elas, a 
centralização de seu planejamento estratégico no Poder 

Público Federal, exercido pela Secretaria de Portos da 
Presidência da República, de modo a dar melhor eficiência 
na destinação dos recursos para a melhoria de 
infraestrutura dos portos, de forma coordenada e coerente 
com as demais iniciativas em curso pelo Governo Federal na 
malha logística nacional (rodovias, ferrovias, aerovias, 
hidrovias e dutovias). Destarte, com vistas a dar maior 
efetividade na execução deste planejamento com uma visão 
sistêmica, foi concentrada no Poder Concedente a 
competência para a realização das outorgas, seja por meio 
de concessões, arrendamentos ou autorizações para 
Terminais de Uso Privado (TUPs). ___ Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários caberá a operacionalização dessas 
outorgas, devendo ela realizar os procedimentos licitatórios 
das concessões e arrendamentos e os trâmites relativos às 
chamadas ou anúncios públicos para os TUPs. 

(Disponível em: http://observatorioantaq.info/wp-
content/uploads/2016/07/Proposta-de-um-modelo-de-planejamento-

para-o-setor-portu%C3%A1rio-nacional-face-%C3%A0-lei-12815-13-
Diogo-Piloni-e-Silva.pdf. Acesso em: 28/05/2019. Adaptado.) 

 

Questão 01 
Considerando algumas expressões transcritas do texto, 
assinale a alternativa cujas palavras são acentuadas pelo 
mesmo motivo. 
A) prevê - além 
B) órgão - caberá 
C) período - política 
D) logística - necessário 
E) dúvida - metodológica 
 

Questão 02 
Considere as afirmativas referentes às palavras transcritas 
do texto. 
I. “Zoneamento” (1º§) e (3º§) corresponde a um termo 

localizável em dicionários consagrados. 
II. “Alocativa” (1º§), se flexionada para o gênero masculino 

“alocativo”, constitui uma palavra localizável em 
dicionários renomados. 

III. “Existência” (3º§) continuaria sendo um termo válido na 
Língua Portuguesa, caso fosse eliminado o acento 
circunflexo. 

IV. “República” (4º§) continuaria existindo na Língua 
Portuguesa, caso fosse suprimido o acento agudo. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I. 
B) II. 
C) I e IV. 
D) II e III. 
E) III e IV. 
 

Questão 03 
O termo “desejável”, localizado no 3º§ texto, é decorrente 
do processo de formação de palavras conhecido como: 
A) Redução. 
B) Composição. 
C) Derivação sufixal. 
D) Derivação prefixal. 
E) Derivação parassintética. 
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Questão 04 
Em “Ainda, a unificação dos escopos dos Planos Mestres e 
dos Planos de Desenvolvimento e Zoneamento Portuários 
em um documento único é, sem dúvida, melhoria desejável 
para o modelo de planejamento do setor portuário 
nacional, prevenindo a existência de divergências de 
direcionamentos para o desenvolvimento de cada porto 
individualmente.” (3º§), a palavra “divergências” pode ser 
substituída, de modo a evitar a deturpação da mensagem 
em relação ao seu sentido original, por: 
A) Inflexões. 
B) Desacordos. 
C) Dilapidações. 
D) Desestímulos. 
E) Multiplicações. 
 

Questão 05 
Com base exclusivamente no que o texto explicita, é 
correto afirmar que: 
A) A criação da Secretaria de Portos tem proporcionado 

avanços expressivos desde os anos 60 do século anterior. 
B) A realização de outorgas no setor portuário depende 

somente de investimentos públicos para ampliar a sua 
capacidade. 

C) As reuniões esporádicas do Conselho Nacional de 
Integração de Políticas de Transporte devem ser 
realizadas conforme o estabelecido em sua criação. 

D) A máxima eficiência produtiva e alocativa decorre da 
vigência de instrumentos de planejamento vigentes em 
portos e terminais portuários internacionais. 

E) Um progresso significativo corresponde ao surgimento 
da Empresa de Planejamento e Logística S.A., conquanto 
ela planeje com sabedoria a área de transportes nacional. 

 

Questão 06 
No trecho “A Lei nº 12.815/2013 trouxe alterações 
positivas para o sistema de planejamento do Setor 
Portuário.” (4º§), considerando a sua predicação, o verbo 
trazer, devidamente conjugado na terceira pessoa do 
singular do pretérito perfeito do modo indicativo, é 
classificado como: 
A) De ligação. 
B) Intransitivo. 
C) Bitransitivo. 
D) Transito direto. 
E) Transitivo indireto. 
 

Questão 07 
Para manter a coerência da mensagem veiculada no texto, 
a conjunção “entretanto”, em “Ajustes, entretanto, devem 
ser realizados de modo a simplificar e otimizar o processo 
de planejamento.” (2º§) NÃO poderá ser substituída por: 
A) Contudo. 
B) Apesar disso. 
C) Em todo caso. 
D) Não obstante. 
E) Por conseguinte. 

Questão 08 
Assinale a alternativa que mostra corretamente como o 
verbo “prever” seria flexionado no plural se o excerto 
“Dentre as sugestões, destaca-se a que prevê uma melhor 
coordenação entre o Plano Nacional de Logística de 
Transportes e o Plano Nacional de Logística Portuária, o 
que resultaria em efetiva integração entre o planejamento 
dos diversos modais de transporte no Brasil, incluindo-se aí 
os portos, elos importantes da cadeia logística.” fosse 
alterado para “Dentre as sugestões, destacam-se as que 
________________”. 
A) prevém 
B) prevêm 
C) preveem 
D) prevêem 
E) prevéem 
 

Questão 09 
O trecho “A Lei nº 12.815/2013 trouxe alterações positivas 
para o sistema de planejamento do Setor Portuário. Dentre 
elas, a centralização de seu planejamento estratégico no 
Poder Público Federal, exercido pela Secretaria de Portos 
da Presidência da República, de modo a dar melhor 
eficiência na destinação dos recursos para a melhoria de 
infraestrutura dos portos, de forma coordenada e coerente 
com as demais iniciativas em curso pelo Governo Federal 
na malha logística nacional (rodovias, ferrovias, aerovias, 
hidrovias e dutovias).” (4º§) marcado pelo uso de 
parênteses, que, para manter uma pontuação correta e 
coerente com a mensagem original, poderiam ser 
substituídos por: 
A) Aspas no lugar de ambos os parênteses. 
B) Uma vírgula no lugar do primeiro parêntese, sendo 

dispensado, inclusive, o segundo parêntese. 
C) Um travessão no lugar do primeiro parêntese, sendo 

dispensado, inclusive, o segundo parêntese. 
D) Ponto e vírgula no lugar do primeiro parêntese, sendo 

dispensado, inclusive, o segundo parêntese. 
E) Dois pontos no lugar do primeiro parêntese para 

introduzir uma enumeração a ser completada com um 
ponto de interrogação. 

 

Questão 10 
As linhas tracejadas no 1º§ e 4º§ do texto podem ser 
preenchidas correta e respectivamente por: 
A) a / à 
B) à / à 
C) a / a 
D) à / a 
E) a / há 
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Questão 11 
Ao trabalhar com o Windows 7, Configuração Local, Idioma 
Português-Brasil, acidentalmente, se esbarrou em algumas 
teclas do teclado. O sistema foi bloqueado, retornando 
para a tela de login. Considerando a situação hipotética, as 
teclas apertadas, despropositadamente, são a tela do 
logotipo: 
A) Windows + B. 
B) Windows + D. 
C) Windows + F. 
D) Windows + G. 
E) Windows + L. 
 

Questão 12 
O Painel de Controle nos Sistemas Windows XP e Windows 
Vista, com Configuração Local, Idioma Português-Brasil, 
oferecia dois modos de exibição de itens. Com o Windows 
7, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, houve um 
aumento no número de exibições possíveis dos itens que 
compõem o Painel de Controle; assinale-os. 
A) Clássico; Ícones Grandes; Ícones Pequenos. 
B) Categoria; Ícones Grandes; Ícones Pequenos. 
C) Categoria; Clássico; Ícones Grandes; Ícones Pequenos. 
D) Clássico; Ícones Grandes; Ícones Médios; Ícones Pequenos. 
E) Categoria; Clássico; Ícones Grandes; Ícones Médios; 

Ícones Pequenos. 
 

Questão 13 
A definição clássica de vírus em informática são programas 
mal-intencionados que podem causar danos ao 
computador, assim como às informações armazenadas 
nele. Diversas são as formas de transmissão de vírus. 
Muitas vezes, o usuário instala um vírus 
involuntariamente, ao baixar determinado programa da 
internet, que poderá estar infectado por programas 
maliciosos (vírus) e, assim, contaminar o computador, 
desde que não tenha um bom antivírus, ou este esteja 
desatualizado. Considerando que há diversos tipos de 
vírus, sabe-se um deles possui códigos implacáveis feitos 
para ocultar outros vírus, dificultando, assim, a sua 
remoção. Trata-se de: 
A) Rootkits. 
B) Malware. 
C) Keylogger. 
D) Stealth vírus. 
E) Vírus de Macro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 14 
Inegavelmente, a internet, hoje, é uma ferramenta 
essencial para diversas atividades. Através dela, pode-se 
estudar, pesquisar, jogar, realizar transações, tanto no 
campo pessoal quanto no profissional. Ao navegar na 
internet, se houver interesse em determinado site e, com 
isso, desejar acessá-lo posteriormente, é necessário 
“guardá-lo”, ou seja, adicionar aos seus Favoritos. Trata-se 
de uma tarefa relativamente simples, podendo ser feita 
utilizando o teclado; assinale-a. 
A) CTRL + D. 
B) CTRL + E. 
C) CTRL + F. 
D) CTRL + G. 
E) CTRL + H. 
 

Questão 15 
Ao navegar na internet, torna-se necessário abrir mais uma 
aba no navegador para pesquisar sobre determinado 
assunto, ou executar outra ação. Dependendo do 
navegador utilizado, basta clicar com o mouse ao lado da 
aba utilizada; geralmente, trata-se de um sinal de +. Tendo 
outra aba aberta, para fechá-la, deve-se clicar no X. Para 
agilizar tal ação utilizando o teclado, há dois modos atuais; 
assinale-os. 
A) CTRL + S / CTRL + F6. 
B) CTRL + K / CTRL + F3. 
C) CTRL + U / CTRL + F5. 
D) CTRL + L / CTRL + F11. 
E) CTRL + W / CTRL + F4. 
 

Questão 16 
Seis tripulantes de um determinado navio pediram três 
pizzas tamanho família, com oito fatias cada, de três 
diferentes tipos: portuguesa, frango e calabresa. Sabe-se 
que: 

 Carlos comeu, no total, quatro fatias: uma da de 
portuguesa, uma da de frango e duas da de calabresa; 

 Pedro comeu somente três fatias, mas não comeu da de 
calabresa; 

 Fabrício comeu, no total, cinco fatias: duas da de 
portuguesa, duas da de calabresa e uma da de frango; 

 Marcos comeu, no total, quatro fatias, das quais uma da 
de calabresa e uma da de portuguesa; 

 Luiz comeu, no total, cinco fatias, mas somente uma da de 
portuguesa; e, 

 Alberto comeu apenas uma fatia de cada tipo. 
Dessa forma, pode-se afirmar que: 
A) Luiz comeu três fatias da pizza de calabresa. 
B) Marcos comeu três fatias da pizza de frango. 
C) Pedro comeu apenas uma fatia da pizza portuguesa. 
D) Pedro comeu mais fatias da pizza de frango do que Luiz. 
E) Luiz e Fabrício comeram o mesmo número de fatias da 

pizza de calabresa. 
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Questão 17 
O perímetro de um retângulo, cujas dimensões são x e y, é 
igual a k. Se o triplo de x é igual ao dobro de y, então a área 
do retângulo é igual a: 

A) 
𝑘2

10
. 

B) 
3𝑘2

50
. 

C) 
2𝑘2

5
. 

D) 
3𝑘2

2
. 

E) 
3𝑘

10
. 

 

Questão 18 
A afirmação “se o modelo computacional estiver correto, 
um furacão está formando-se sobre o litoral” é 
logicamente equivalente a: 
A) “Um furacão está formando-se sobre o litoral ou o 

modelo computacional está correto.” 
B) “O modelo computacional está correto e um furacão não 

está formando-se sobre o litoral.” 
C) “Um furacão está formando-se sobre o litoral ou o 

modelo computacional não está correto.” 
D) “Um furacão não está formando-se sobre o litoral ou o 

modelo computacional está correto.” 
E) “Se um furacão não estiver formando-se sobre o litoral, o 

modelo computacional está correto.” 
 

Questão 19 
Com o intuito de avaliar e melhorar o atendimento ao 
público, a coordenação de gestão de pessoas de um 
determinado porto avaliou, através de uma entrevista com 
56 pessoas, o atendimento prestado por dois despachantes 
de cargas: Marcelo e João. Da pesquisa, obteve-se o 
seguinte resultado: 

 30 pessoas ficaram satisfeitas com o atendimento de 
Marcelo; 

 36 pessoas ficaram satisfeitas com o atendimento de João; 
e, 

 5 pessoas ficaram insatisfeitas com o atendimento 
recebido de ambos os despachantes de cargas. 

Dessa forma, o número de entrevistados satisfeitos com o 
atendimento de apenas um dos funcionários foi: 
A) 15. 
B) 20. 
C) 21. 
D) 26. 
E) 36. 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 20 
Considere a proposição composta: “Arthur não agiu de má-fé 
e seu Processo Disciplinar deve ser arquivado”. A negação 
dessa proposição é equivalente a: 
A) “Arthur agiu de má-fé ou seu Processo Disciplinar deve 

ser arquivado.” 
B) “Arthur não agiu de má-fé e seu Processo Disciplinar deve 

ser arquivado.” 
C) “Arthur agiu de má-fé ou seu Processo Disciplinar não 

deve ser arquivado.” 
D) “Ou Arthur não agiu de má-fé, ou seu Processo Disciplinar 

não deve ser arquivado.” 
E) “Se Arthur não agiu de má-fé, então seu Processo 

Disciplinar deve ser arquivado.” 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 21 
Considerando o que dispõe o Decreto nº 6.029, de 1º de 
fevereiro de 2007, quanto ao titular de entidade ou órgão 
da Administração Pública Federal, direta e indireta, 
compreende dever destes titulares: 
A) Coordenar, avaliar e supervisionar o Sistema de Gestão 

da Ética Pública do Poder Executivo Federal. 
B) Atuar como instância consultiva das Comissão de Ética no 

âmbito de seu respectivo órgão ou entidade. 
C) Delegar à Comissão de Ética a avaliação da gestão da 

ética, conforme processo coordenado pela Comissão de 
Ética Pública. 

D) Dirimir dúvidas de interpretação sobre as normas do 
Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do 
Poder Executivo Federal de que trata o Decreto nº 1.171, 
de 1994. 

E) Assegurar as condições de trabalho para que as Comissões 
de Ética cumpram suas funções, inclusive para que do 
exercício das atribuições de seus integrantes não lhes 
resulte qualquer prejuízo ou dano. 

 

Questão 22 
Segundo determina a Lei nº 12.527/11, é dever dos órgãos 
e entidades públicas promover, independentemente de 
requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no 
âmbito de suas competências, de informações de interesse 
coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. NÃO 
contemplam dados obrigatórios na divulgação destas 
informações: 
A) Registros de quaisquer repasses ou transferências de 

recursos financeiros. 
B) Endereços e telefones das respectivas unidades e 

horários de atendimento ao público. 
C) Informações concernentes a procedimentos licitatórios, 

inclusive os respectivos editais. 
D) Informações gerais para o acompanhamento de 

programas, ações, projetos e obras de órgãos e 
entidades. 

E) Informações do servidor responsável, incluindo número 
de matrícula, tempo na função e tipo de vínculo com a 
entidade. 
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Questão 23 
São consideradas imprescindíveis à segurança da 
sociedade ou do Estado, as informações cuja divulgação ou 
acesso irrestrito possam, EXCETO: 
A) Colocar em risco a vida, a segurança ou a saúde da 

população. 
B) Colocar em risco a defesa e a soberania nacionais ou a 

integridade do território nacional. 
C) Pôr em risco a segurança de instituições ou de altas 

autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares. 
D) Prejudicar o treinamento e desenvolvimento das equipes 

de esportes que representam as seleções do País.  
E) Prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e 

desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a 
sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse 
estratégico nacional. 

 

Questão 24 
A seção I do Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, que 
aprovou o Código de Ética Profissional do Servidor Público 
Civil do Poder Executivo Federal, cuidou de apresentar um 
conjunto de regras deontológicas destinadas ao servidor 
público civil do Poder Executivo Federal. A respeito destas 
regras, assinale a alternativa correta. 
A) É dever do servidor não omitir a verdade sempre que esta 

seja contrária aos interesses da própria pessoa 
interessada ou da Administração Pública. 

B) Os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia da vida 
privada do servidor não poderão acrescer ou diminuir o 
seu bom conceito na vida funcional. 

C) A ausência justificada do servidor de seu local de trabalho 
é fator de desmoralização do serviço público, o que quase 
sempre conduz à desordem nas relações humanas. 

D) A moralidade da Administração Pública não se relaciona 
à noção de ética, mas, sim, à relação da legalidade e do 
estrito cumprimento da norma pelo servidor no exercício 
de suas funções.  

E) Permitir o servidor público a formação de longas filas, ou 
qualquer espécie de atraso na prestação do serviço, 
caracteriza atitude contra a ética, ato de desumanidade 
e grave dano moral aos usuários dos serviços públicos.  

 

Questão 25 
É vedado ao Servidor Público, EXCETO: 
A) Exercer atividade profissional ou ter seu nome ligado a 

empreendimentos comerciais. 
B) Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu 

alcance ou do seu conhecimento para atendimento do 
seu mister. 

C) Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício 
regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano 
moral ou material. 

D) Retirar da repartição pública, sem estar legalmente 
autorizado, qualquer documento, livro ou bem 
pertencente ao patrimônio público. 

E) Fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito 
interno de seu serviço, em benefício próprio, de 
parentes, de amigos ou de terceiros. 

Questão 26 
A Lei nº 13.303/2016, chamada de “Lei da Responsabili-
dade das Estatais”, ou simplesmente de “Lei das Estatais”, 
veio disciplinar a exploração direta de atividade econômica 
pelo Estado. Com base no tema, assinale a alternativa 
correta. 
A) A exploração de atividade econômica pelo Estado será 

exercida por meio de empresa pública, sociedade de 
economia mista, autarquias e de suas subsidiárias. 

B) Os Poderes Legislativos poderão editar atos que 
estabeleçam regras de governança destinadas às suas 
respectivas empresas públicas e sociedades de economia 
mista. 

C) A empresa pública é a entidade dotada de personalidade 
jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei 
e com patrimônio próprio, cujo capital social é 
integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo 
Distrito Federal ou pelos Municípios. 

D) A empresa pública exige que a maioria do capital votante 
permaneça em propriedade da União, do Estado, do 
Distrito Federal, do Município; será admitida, no capital 
da empresa pública, a participação de pessoas físicas ou 
empresas particulares. 

E) A criação da sociedade de economia mista independe de 
lei, pois é entidade dotada de personalidade jurídica de 
direito privado, sob a forma de sociedade anônima, cujas 
ações com direito a voto pertençam em sua maioria à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou 
à entidade da administração indireta. 

 

Questão 27 
Sobre o projeto básico, projeto executivo e outras exigências 
legais, assinale a alternativa correta. 
A) As normas de licitações e contratos devem privilegiar o 

tratamento diferenciado e favorecido às microempresas 
e empresas de pequeno porte na forma da lei. 

B) Sempre que possível, a Administração deverá incluir no 
objeto da licitação, de fornecimento de materiais e 
serviços, a previsão de quantidades reais do projeto 
básico ou executivo. 

C) É possível incluir no objeto da licitação a obtenção de 
recursos financeiros para sua execução, qualquer que 
seja a sua origem, exceto nos casos de empreendimentos 
executados e explorados sob o regime de concessão. 

D) As obras e os serviços somente poderão ser licitados a 
partir do momento que o edital estiver disponível para 
exame dos interessados em participar do processo 
licitatório. Declarado o vencedor, a autoridade 
competente irá aprovar o projeto básico. 

E) Para a contração de prestação de serviços pressupõe a 
elaboração do projeto básico, e a contratação de obras 
pressupõe o projeto executivo; ambos devem estabelecer, 
de maneira clara e precisa, todos os aspectos técnicos e 
econômicos do objeto a ser contratado. 

 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%201.171-1994?OpenDocument
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Questão 28 
A licitação, por ser um processo administrativo, pressupõe o 
atendimento dos princípios constitucionais aplicáveis à 
Administração Pública, notadamente aqueles expressa-
mente previstos no art. 37, caput, da CRFB (Legalidade, 
Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência). Ao 
lado dos princípios constitucionais, há princípios específicos 
que deverão ser observados na licitação. Diante do exposto, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O julgamento das propostas será objetivo, devendo 

apresentar os seguintes critérios de julgamento: menor 
preço; melhor técnica; técnica e preço; e, maior lance ou 
oferta. 

B) A licitação destina-se a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração e a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável. 

C) O princípio da isonomia busca a igualdade entre os 
competidores, a proposta mais vantajosa para 
Administração; assim, exigir que os licitantes paguem para 
ter acesso aos editais não configura violação de princípios. 

D) O princípio da vinculação ao instrumento convocatório 
trata-se da aplicação específica do princípio da 
legalidade, razão pela qual a não observância das regras 
fixadas no instrumento convocatório acarretará a 
ilegalidade do certame. 

E) O processo licitatório será julgado em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e 
dos que lhes são correlatos. 

 

Questão 29 
A temática dos valores e atitudes no trabalho são 
importantes indicadores para mensurar a satisfação com o 
trabalho. No que concerne às atitudes, assinale a 
alternativa correta. 
A) Referem-se ao posicionamento e ações, ou à interação 

sob certas condições; geralmente são intangíveis e 
imensuráveis. 

B) São importantes no estudo do comportamento 
organizacional porque estabelecem a base para a 
compreensão da motivação, além de influenciarem 
nossas percepções. 

C) Possuem relação com a aplicabilidade produtiva para 
viabilizar o desempenho adequado, abrangendo 
gerenciamento de tempo e projetos, solução de 
problemas e tomada de decisões. 

D) Consistem em um conjunto de habilidades, traços, 
qualidades ou características que contribuem para que 
uma pessoa desempenhe adequadamente as tarefas e as 
responsabilidades atribuídas ao cargo designado. 

E) Referem-se ao que é previamente exigido saber para o 
adequado desempenho da posição e envolve a 
capacidade de adequar instruções técnicas a públicos 
distintos, a perícia na solução de problemas e o emprego 
da tecnologia. 

Questão 30 
Leia o fragmento sobre psicopatologia do trabalho. 
O movimento liderado por alguns psiquiatras franceses e 
que adquiriu maior importância nos anos 50, no período 
efervescente do pós-guerra, teve alguns antecedentes 
importantes: a modernização crescente da indústria 
francesa (baseada nas tentativas de racionalização e de 
aumento da produtividade) desde a I Guerra Mundial, a 
criação de políticas de prevenção no campo da saúde e de 
um conjunto de medidas destinadas à promoção de uma 
“higiêne social”, a consolidação do trabalho como um 
campo de estudo a partir da contribuição de uma vasta 
gama de disciplinas: a sociologia empírica, a sociologia das 
organizações, as ciências de gestão, a psicotécnica, a 
psicofisiologia do trabalho, a psicologia do trabalho, a 
medicina do trabalho, a ergonomia etc.              (Lima, 1998.) 
 

Diante do exposto, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas.  
(     ) A perspectiva da psiquiatria social se interessa pela 

investigação das consequências mentais do trabalho, 
mesmo quando não surgem doenças mentais 
propriamente ditas. 

(     ) Paul Sivadon é quem dá seguimento aos trabalhos 
propostos por Henry Ey, visando conciliar as 
concepções organicistas e dinâmicas da saúde mental, 
isto é, integrar e ultrapassar o modelo de compreensão 
estrutural da personalidade. 

(     ) A contribuição significativa de Dejours para o campo da 
saúde mental no trabalho foi a sistematização de uma 
nova forma de abordar o doente mental: a ergoterapia, 
fazendo do trabalho algo reconhecido pelo seu poder 
de integração social.  

(     ) A perspectiva da psicodinâmica do trabalho permitiu 
constatar, por meio dos estudos de Dejours, que não é 
possível alcançar um equilíbrio entre as exigências da 
organização do trabalho e as necessidades tanto 
fisiológicas quanto psicológicas do trabalhador. 

(     ) Para Sivadon, assim como Henry Ey, o enigma para a 
psicopatologia do trabalho não é a doença mental, pois 
o que importa realmente é compreender as estratégias 
defensivas (individuais e/ou coletivas) adotadas pelos 
trabalhadores com a finalidade de evitar a doença e 
assegurar equilíbrio psíquico. 

A sequência está correta em 
A) F, V, F, F, V.  
B) V, F, V, V, F.  
C) F, V, F, V, F.  
D) V, F, V, F, V. 
E) F, V, V, V, F. 
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Questão 31 
Em maio de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

definiu a síndrome de Burnout como estresse crônico, 

explicando que o esgotamento identificado em quem 

possui a síndrome refere-se a fenômenos relativos ao 

contexto profissional e não deve ser utilizado para a 

descrição de experiências estressoras referentes a outros 

seguimentos da vida. Esta definição indica a necessidade 

de ampliar o entendimento acerca das situações de 

sofrimento psíquico e demais riscos à saúde no contexto do 

trabalho. Tendo em vista as considerações explanadas 

sobre a síndrome de Burnout, assinale a alternativa 

correta. 

A) Acontece quando o profissional deixa de planejar ou é 

pautado para objetivos de trabalho muito difíceis e que 

não consegue cumprir. 

B) Geralmente, os sintomas surgem já de forma grave e 

tendem a piorar com o passar dos dias, o que leva às 

pessoas a confundirem o diagnóstico. 

C) O tratamento é feito basicamente com eletroconvulsote-

rapia, mas também pode envolver medicamentos 

(antidepressivos e/ou ansiolíticos), o que repercute em 

rápida recuperação. 

D) Também pode acontecer quando o profissional planeja 

ou é pautado para objetivos de trabalho muito difíceis, 

situações em que a pessoa possa achar, por algum 

motivo, não ter capacidade suficiente para cumpri-los. 

E) Geralmente, os sintomas surgem já de forma grave e são 

evidenciados pela falta de planejamento e pela 

incapacidade de cumprir objetivos de trabalho muito 

difíceis, levando a interpretação de falta de dedicação e 

motivação para o trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 32 
O tema sexualidade e gênero no trabalho tem se 

demonstrado significativo no contexto das relações de 

trabalho tanto para identificação de problemas e/ou 

conflitos neste seguimento quanto para o planejamento de 

estratégias de intervenção que visem impedir a ocorrência 

das situações citadas. A respeito do tema, assinale a 

alternativa correta. 

A) A violência simbólica, em contexto de trabalho, somente 

é expressa em relação àqueles que se distanciam de um 

“padrão de normalidade” social para expressões de 

sexualidade, tal como a homossexualidade. 

B) A violência simbólica é uma violência visível às próprias 

vítimas, que ocorre puramente pelas formas simbólicas 

da comunicação, conhecimento, desconhecimento, 

reconhecimento ou, em última instância, do 

comportamento. 

C) Os conceitos de poder e violência simbólicos foram 

desenvolvidos por Pierre Bourdieu, por meio dos quais 

evidenciou que o real, quando intermediado por tais 

conceitos, constrói e legitima percepções distorcidas de 

dados subjetivos relativos exclusivamente ao trabalho. 

D) A implementação de políticas de diversidade nas 

empresas públicas e privadas é indiferente à inclusão 

organizacional em decorrência da sexualidade, pois não 

cabe ou não constitui nos programas de responsabilidade 

social amplamente difundidos e valorizados no mercado 

global. 

E) O ambiente organizacional é marcado, muitas vezes, pela 

intolerância às diferenças; a pessoa não heterossexual, 

por exemplo, tende a ser estigmatizada, discriminada e 

sofrer preconceitos velados ou explícitos ao se inserir no 

mercado de trabalho, ou mesmo quando já se encontra 

nele. 
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Questão 33 
A Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal nº 8080/1990), em seu 

artigo 6º, define a Saúde do Trabalhador como integrante do 

campo de atuação do Sistema Único de Saúde. 

Regulamentando os dispositivos constitucionais sobre a 

Saúde do Trabalhador, mediante um conjunto de atividades 

que se destina, por meio das ações de vigilância 

epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção 

da saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação 

e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos 

riscos e agravos advindos das condições de trabalho. 
(Dutra, 2013, p. 45.) 

 

Considerando o fragmento anterior e o contexto portuário 

de trabalho, assinale a alternativa correta.  

A) A Autoridade Portuária (AP) fornece subsídios na 

prevenção, rastreamento e diagnóstico da complexidade 

e diversidade dos agravos à saúde e é a responsável por 

gerenciar e reportar as informações do CAT. 

B) A Autoridade Portuária (AP) é a responsável por gerenciar 

e reportar apenas as informações do CAT, sendo as 

informações relativas aos acidentes de trabalho que 

acontecem no Porto, de responsabilidade dos 

Operadores Portuários. 

C) Mediante a ocorrência de um acidente de trabalho ou 

agravamento de doenças profissionais, a Autoridade 

Portuária (AP) é a única responsável por gerar uma Ficha 

de Análise de Acidente que deve incluir um Relatório de 

Investigação de Acidente de Trabalho. 

D) O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

(PCMSO) fornece subsídios na prevenção, no 

rastreamento e no diagnóstico da complexidade e 

diversidade dos agravos à saúde relacionados ao trabalho 

portuário, cabendo ao CAT a identificação precoce de 

algum agravo. 

E) Mediante a ocorrência de um acidente de trabalho ou 

agravamento de doenças profissionais, a Autoridade 

Portuária (AP), os Operadores Portuários, ou qualquer 

órgão responsável pelo trabalhador acidentado são os 

responsáveis por gerar uma Ficha de Análise de Acidente 

que deve incluir um Relatório de Investigação de 

Acidente de Trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 34 
A organização temporal do trabalho em turnos e noturno 

traz inegáveis prejuízos para a saúde do trabalhador, tanto 

no aspecto físico quanto psíquico, emocional e social. 
(Filho, 2002, p. 2.) 

 

Diante do exposto, analise as afirmativas a seguir. 

I. O trabalho em turnos e noturno, mesmo provocando 

redução do estado de vigília, não afeta a produtividade 

e a segurança, sem ocasionar prejuízos tanto aos 

trabalhadores quanto aos empregadores. 

II. O desgaste dos trabalhadores que atuam no trabalho 

noturno e em turno explica-se pela incompatibilidade 

existente entre os hábitos forçados pela jornada de 

trabalho e a periodicidade dos ritmos biológicos. 

III. As consequências biológicas decorrentes do labor 

noturno são várias, dentre elas: irritabilidade, dificuldade 

de concentração e déficit de memória, fadiga mental e 

física, apatia, negligência e endurecimento de atitudes 

individuais. 

IV. A inversão do ciclo sono/vigília não induz o organismo a 

uma inversão de todos os outros ciclos na mesma 

velocidade, o que contribui para aumentar a desordem 

temporal e agravar os sintomas de inadaptação ao 

programa de turnos e ao trabalho noturno com o 

aparecimento de diversas patologias.  

V. O desempenho e a disposição para o trabalho podem 

ficar prejudicados, devido à incompatibilidade da 

realização de certas tarefas, não por exigirem esforços 

físicos, mas em razão dos transtornos dados os horários 

nos quais a eficiência biológica ou a expressão rítmica 

dessas funções se encontram em níveis mais altos. 

Estão corretas as afirmativas 

A) I, II, III, IV e V. 

B) I, II e III, apenas. 

C) I, III e IV, apenas. 

D) II, IV e V, apenas. 

E) II, III e IV, apenas. 
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Questão 35 
Todos os portos brasileiros, instalações portuárias de uso 

privativo e retroportuária – instalação que executa serviços 

e controles aduaneiros para facilitar o trânsito e a logística 

do terminal portuário – devem dispor de um Serviço 

Especializado em Segurança e Saúde do Trabalhador 

Portuário (SESSTP), mantido pelo Órgão Gestor de Mão de 

Obra (OGMO) ou empregadores, dependendo de cada 

caso, atendendo a todas as categorias de trabalhadores 

(NR-29, item 29.2). Sobre a organização da Área de 

Segurança e Saúde no Trabalho Portuário, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

A) Acima de três mil e quinhentos trabalhadores para cada 

grupo de dois mil trabalhadores, ou fração acima de 

quinhentos, haverá um acréscimo de um engenheiro de 

segurança, um médico do trabalho, um enfermeiro do 

trabalho, um auxiliar de enfermagem do trabalho e três 

técnicos de segurança do trabalho. 

B) As despesas com o SESSTP serão compartilhadas 

proporcionalmente de acordo com o número de 

trabalhadores utilizados pelos operadores portuários, 

empregadores, tomadores de serviço e pela 

administração do porto, por ocasião da arrecadação dos 

valores relativos à remuneração dos trabalhadores. 

C) Todo o SESSTP deve ser registrado no órgão regional do 

MTE e o seu registro deverá conter: o nome dos 

profissionais integrantes desse Serviço Especializado e 

seus horários de trabalho, o número de registro dos 

componentes do SESSTP nos respectivos conselhos 

profissionais ou órgãos competentes, o número de 

trabalhadores portuários, a especificação dos turnos de 

trabalho do estabelecimento. 

D) O dimensionamento mínimo do SESSTP é em função do 

número de trabalhadores, devendo ser calculado de 

acordo com a soma dos seguintes fatores: média 

aritmética obtida pela divisão do número de 

trabalhadores avulsos tomados no ano civil anterior e 

pelo número de dias efetivamente trabalhados; e a 

média do número de empregados com vínculo 

empregatício do ano civil anterior acrescido de vinte por 

cento. 

E) Os integrantes do SESSTP devem ser empregados do 

OGMO ou empregadores, podendo ser firmados 

convênios entre os terminais privativos, os operadores 

portuários e administrações portuárias, compondo com 

seus profissionais o SESSTP local, que deverá ficar sob a 

coordenação do OGMO; porém, nas ocasiões em que o 

OGMO não tenha sido constituído, cabe ao responsável 

pelas operações portuárias as mesmas atribuições e 

responsabilidades do OGMO. 

 

 

 

 

 

Questão 36 
Os acidentes e as doenças do trabalho portuário são 

resultantes do meio ambiente de trabalho desfavorável, 

normalmente insalubre e contaminado por agentes nocivos 

à saúde, sujeitando os trabalhadores a toda sorte de 

infortúnios. Cargas perigosas, como produtos químicos e até 

radioativos, são movimentadas nos portos. Os riscos são 

iminentes e qualquer descuido poderá acarretar um 

acidente grave e fatal. Os equipamentos são de elevado 

peso. Há riscos físicos, químicos e, também, os ergonômicos. 

O perigo está por todos os lados. 
(F. E. CARVALHO. Trabalhadores portuários avulsos e órgão gestor de 

mão de obra. Aspectos trabalhistas e previdenciárias. In Jus Navigandi, 

Teresina, ano 8, n. 368, 10 jul. 2004. Disponível em: https://jus.com.br 

/artigos/5434/trabalhadores-portuarios-avulsos-e-orgao-gestor-de-

mao-de-obra.) 
 

São considerados riscos físicos, químicos e ergonômicos, 

respectivamente: 

A) Iluminação baixa, vapores e ruído.  

B) Vibração, gases e esforço físico pesado. 

C) Neblina, contato com ácidos e vibrações.  

D) Acidentes, vapores e esforços repetitivos. 

E) Fumos metálicos, poeiras vegetais e uso incorreto das 

máquinas. 

 

Questão 37 
Segundo o item 29.6.1 da NR-29, “as cargas perigosas são 

quaisquer cargas que, por serem explosivas (gases 

comprimidos ou liquefeitos, inflamáveis, oxidantes, 

venenosas, infecciosas, radioativas, corrosivas ou 

poluentes) possam representar riscos aos trabalhadores e 

ao ambiente”. Podem ser divididas em nove classes de 

acordo com o anexo V da referida norma.  
 

 
(Símbolo padronizado de mercadoria perigosa de classe 5, NR-29 – 

Anexo VI.) 
 

Considerando que a figura traz o símbolo padronizado pela 

IMO (alterado pela Portaria MTE nº 1.895, de 09 de 

dezembro de 2013), a classe V das cargas perigosas 

corresponde a: 

A) Líquidos inflamáveis. 

B) Materiais radioativos. 

C) Gases comprimidos e liquefeitos. 

D) Substância venenosa (tóxica) ou infectante. 

E) Substâncias oxidantes, peróxidos orgânicos. 
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Questão 38 
O Brasil possui 37 portos públicos organizados. Aí estão 

inclusos os administrados pela União, como os da 

Companhia Docas, delegados a municípios, estados ou 

consórcios públicos. Somando todos os portos, 

movimentação total de cargas por via marítima no Brasil de 

janeiro a setembro de 2017 foi de 800 milhões de toneladas, 

segundo levantamento da Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários (ANTAQ), sendo este valor equivalente à 

quantidade de peixe e carne que a população mundial come 

por ano. 
(Os dados impressionantes e curiosos dos portos e aeroportos 

brasileiros – G1 Espaço Publicitário – CCR em Movimento.  

Disponível em: https://g1.globo.com/.) 
 

Essa movimentação de carga envolve atracação, 

desatracação e manobras de embarcações, devendo ser 

adotadas medidas de prevenção de acidentes, com 

cuidados especiais aos riscos de prensagem, batidas contra 

e esforços excessivos dos trabalhadores. Em casos de 

acidentes, analise as afirmativas a seguir. 

I. Para o resgate de acidentado em embarcações atracadas 

devem ser mantidas, próximas a estes locais de trabalho, 

gaiolas e macas em bom estado de conservação e 

higiene, não podendo ser utilizadas para outros fins. 

II. Nos trabalhos executados em embarcações ao largo, 

deverá ser garantida uma comunicação eficiente e meios 

para que, em casos de acidente, o acidentado não seja 

removido e que os primeiros socorros sejam realizados 

por trabalhador treinado no mesmo local do sinistro. 

III. No caso de acidente a bordo em que haja morte, perda 

de membro, função orgânica ou prejuízo de grande 

monta, o responsável pela embarcação deverá 

comunicar, imediatamente, à Capitania dos Portos, suas 

Delegacias e Agências e ao órgão regional do MTE. 

IV. O local do acidente deverá ser isolado, devendo a 

embarcação deslocar-se do berço de atracação para 

outro local para serem iniciados os trabalhos de 

investigação por especialistas e, após a análise do 

acidente, a embarcação poderá zarpar após o prazo de 

quinze dias. 

Estão corretas as afirmativas 

A) I, II, III e IV. 

B) I e III, apenas. 

C) I e IV, apenas. 

D) I, II e III, apenas. 

E) I, III e IV, apenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 39 
A Lei nº 9732, de 11 de dezembro de 1998, em seu art. 2º, 

alterou a redação do parágrafo 1º do art. 58 da Lei nº 

8.213/91, passando a dispor que “a comprovação da efetiva 

exposição do segurado aos agentes nocivos será feita 

mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, emitido pela empresa ou 

seu preposto, com base em laudo técnico de condições 

ambientais do trabalho (LTCAT) (...)”. 
(BRASIL, Presidência da República Lei nº 9.732, de 11 de dezembro de 

1998. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ 

L9732.htm.) 
 

Sobre o LTCAT, analise as afirmativas a seguir. 

I. No LTCAT deverão constar informações sobre a 

existência de tecnologia de proteção coletiva ou 

individual, e de sua eficácia, e deverá ser elaborado com 

observância das normas editadas pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego e dos procedimentos estabelecidos 

pelo INSS. 

II. Todas as empresas em que os trabalhadores fiquem 

expostos aos agentes físicos, químicos e biológicos, além 

dos riscos ergonômicos e mecânicos durante o 

expediente de trabalho têm por obrigação a realização 

do LTCAT que é um documento instituído pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego. 

III. A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado 

com referência aos agentes nocivos existentes no 

ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que 

emitir documento de comprovação de efetiva exposição 

em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita às 

penalidades previstas na legislação. 

IV. O LTCAT deverá ser expedido por engenheiro de 

segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho ou 

médico do trabalho. 

Estão corretas apenas as afirmativas 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e III. 

D) I, III e IV. 

E) II, III e IV. 
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Questão 40 
No Decreto nº 3048/99, art. 104º, “o auxílio-acidente será 
concedido, como indenização, ao segurado empregado, 
exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado 
especial quando, após a consolidação das lesões 
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar 
sequela definitiva, conforme as situações discriminadas no 
anexo III, que implique: redução da capacidade para o 
trabalho que habitualmente exerciam; redução da 
capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam e 
que exija maior esforço para o desempenho da mesma 
atividade que exerciam à época do acidente; ou,  
impossibilidade de desempenho da atividade que exerciam 
à época do acidente; porém que permita o desempenho de 
outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos 
indicados pela perícia médica do Instituto Nacional do 
Seguro Social”. As seguintes situações relacionadas dão 
direito ao auxílio-acidente presente no anexo III do 
referido Decreto, EXCETO: 
A) Trauma acústico com perda de audição do ouvido 

acidentado (mais de noventa decibéis). 
B) No aparelho visual, lesão da musculatura extrínseca do 

olho, acarretando paresia ou paralisia. 
C) Perda de segmentos de dois quirodáctilos, desde que 

atingida a falange distal em pelo menos um deles. 
D) Trauma acústico com redução da audição em grau médio 

ou superior em ambos os ouvidos, quando os dois 
tiverem sido acidentados (de quarenta a noventa 
decibéis). 

E) Prejuízo estético, em grau médio ou máximo, quando 
atingidos crânios, e/ou face, e/ou pescoço, ou perda de 
dentes quando há também deformação da arcada 
dentária que impeça o uso de prótese. 

 

Questão 41 
Uma trabalhadora sofre violência sexual no ônibus, no 
trajeto para o trabalho e, ao chegar na empresa em 
choque, procura o médico do trabalho para que seja 
prestado o atendimento. Considerando a situação 
hipotética, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) A violência sexual deve ser notificada ao SINAN dentro 

de, no máximo, sete dias. 
B) O evento pode levar a trabalhadora a desenvolver 

transtorno do estresse pós-traumático. 
C) Por estar se dirigindo ao trabalho em sua rota habitual, o 

incidente enquadra-se como de trajeto. 
D) A ocorrência deve ser caracterizada como acidente de 

trabalho de trajeto, e uma CAT inicial deve ser gerada. 
E) É papel do médico do trabalho que presta o primeiro 

atendimento avaliar não somente a questão profissional, 
mas também o quadro clínico, e realizar encaminha-
mento, o mais rápido possível, para um local onde a 
paciente continuará o atendimento para a violência 
sexual sofrida. 

 
 
 

Questão 42 
A exposição a substâncias tóxicas pode levar a intoxicação 
por substâncias químicas que, além de dados de anamnese 
e exames complementares, se manifesta também no 
exame físico. Um achado que se caracteriza por linha 
azulada na região gengival é conhecido como orla gengival 
de Burton. Assinale a substância que, ao intoxicar o 
trabalhador, está relacionada ao aparecimento da orla 
gengival de Burton. 
A) Iodo.  
B) Cromo. 
C) Chumbo. 
D) Amianto. 
E) Mercúrio. 
 

Questão 43 
Nunca foi tão rápido registar um agrotóxico no Brasil: o 
ritmo de liberação atual é o maior já documentado pelo 
Ministério da Agricultura, que divulga números desde 2005. 
A quantidade de pesticidas registrados vem aumentando 
significativamente nos últimos 4 anos. Mas, em 2019, o salto 
é ainda mais significativo – até 14 de maio foram aprovados 
169 produtos, número que supera o total de 2015, marco da 
recente disparada.  

(Retirado de: Ritmo de liberação de agrotóxicos em 2019 é o maior já 
registrado (26/05/2019). Disponível em: https://g1.globo.com/ 

economia/agronegocios/noticia/2019/05/26/ritmo-de-liberacao-de-
agrotoxicos-em-2019-e-o-maior-ja-registrado.ghtml) 

 

A respeito dos agrotóxicos, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
A) Os organofosforados e os carbamatos são inibidores da 

colinesterase. 
B) Caso seja diagnosticado intoxicação por agrotóxico em 

trabalhador, é necessária a notificação ao SINAM. 
C) Os organofosforados e os carbamatos são, dentre os 

agrotóxicos, os maiores responsáveis por intoxicações e 
mortes, tanto no Brasil quanto no mundo. 

D) Os organoclorados penetram no organismo pelas vias 
dérmica gástrica e respiratória, enquanto os osganofosfo-
rados não são absorvidos pela via dérmica. 

E) São classificados pela OMS de acordo com o grau de 
toxicicidade, sendo a classe 1 considerada extremamente 
tóxica; as caixas e rótulos apresentam a cor vermelha 
como indicação. 
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Questão 44 
A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora (PNSTT) tem como finalidade definir os 
princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observadas 
pelas três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde 
(SUS), para o desenvolvimento da atenção integral à saúde 
do trabalhador, com ênfase na vigilância, visando a 
promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores e a 
redução da morbimortalidade decorrente dos modelos de 
desenvolvimento e dos processos produtivos. 

(Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/ 
prt1823_23_08_2012.html.) 

 

Analise, a seguir, os considerados trabalhadores para o SUS 
segundo a PNSTT. 
I. Aposentado. 
II. Desempregado. 
III. Estagiário. 
IV. Aprendiz. 
V. Autônomo. 
Estão corretas as alternativas  
A) I, II, III, IV e V. 
B) III e V, apenas. 
C) III e IV, apenas. 
D) I, II e V, apenas.  
E) II, III e V, apenas. 
 

Questão 45 
A síndrome do trabalhador esgotado (Síndrome de Burnout) 
aparecerá na próxima Classificação Internacional de Doenças 
(CID-11) da Organização Mundial da Saúde (OMS) como um 
problema associado ao emprego ou ao desemprego. 

(Retirado de: ‘Burnout’ ganha importância na lista de doenças da OMS 
– publicado em 27/05/2019. Disponível em: https://brasil.elpais.com/ 

brasil/2019/05/27/actualidad/1558956228_933147.html) 
 

A respeito da Síndrome de Burnout (SB), assinale a 
alternativa INCORRETA. 
A) Afeta principalmente profissionais das áreas de serviços, 

quando em contato direto com os usuários, como 
trabalhadores da saúde, educação, agente penitenciários 
e policiais. 

B) Assume uma concepção multidimensional, cuja manifes-
tação se caracteriza por esgotamento emocional, redução 
da realização pessoal no trabalho e despersonalização do 
profissional. 

C) Devido à incidência da síndrome em determinados grupos 
ocupacionais, sua ocorrência em trabalhadores desses 
grupos pode ser classificada como doença relacionada ao 
trabalho – grupo II da classificação de Schilling. 

D) Os fatores organizacionais do trabalho, tais como 
sobrecarga, falta de autonomia e de suporte para 
realização das tarefas e reestruturação produtiva são de 
grande influência para o adoecimento do trabalhador. 

E) Por ainda não constar em nenhum local na Classificação 
Internacional de Doenças, sua descrição como doença 
profissional ou relacionada ao trabalho fica impossibilitada, 
e o afastamento do trabalhador por agravo profissional 
junto ao INSS somente pela síndrome é um desafio ao 
médico do trabalho. 

Questão 46 
Em publicação no twitter oficial do Presidente da República 
Jair Bolsonaro, em 13/05/2019, o presidente afirmou que a 
ideia era reduzir em 90% as Normas Reguladoras (NRs), a 
começar pela NR 12, que versa sobre máquinas e 
equipamentos. 

(Disponível em: 
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1127922618374467584.) 

 

Sobre as NRs, analise as afirmativas a seguir. 
I. A NR sobre Serviços Especializados em Engenharia de 

Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMTs) 
estabelece a obrigatoriedade das empresas públicas e 
privadas que tenham empregados regidos pela CLT de 
organizarem e manterem, em funcionamento, SESMTs 
com a finalidade de promover a saúde e proteger a 
integridade do trabalhador no local de trabalho. 

II. A NR sobre Programa de Controle Médico Ocupacional 
(PCMSO) estabelece a obrigatoriedade de elaboração e 
implementação por parte de todos os empregadores e 
instituições que admitam trabalhadores como 
empregados, do PCMSO, com o objetivo de promoção e 
preservação da saúde do conjunto dos trabalhadores. 

III. A NR sobre Atividades e Operações Insalubres descreve 
as atividades, as operações e os agentes insalubres, bem 
como os seus limites de tolerância e a caracterização do 
exercício insalubre. Não versa sobre os meios de 
proteger os trabalhadores de tais exposições, ficando 
essa atribuição referente à NR sobre EPIs. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) II, apenas. 
D) I e II, apenas. 
E) II e III, apenas. 
 

Questão 47 
Uma empresa de transporte aquaviária, que faz a 
movimentação de cargas pelas hidrovias da Amazônia 
Oriental, possui um grau de risco 3, segundo a Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas, disposto na NR-4. 
Considerando o número de funcionários entre 1001 a 2000, 
o SESMT desta empresa deve compor: 
A) Seis técnicos de segurança do trabalho, dois engenheiros 

do trabalho, dois auxiliares de enfermagem do trabalho e 
dois médicos do trabalho. 

B) Três técnicos de segurança do trabalho, um engenheiro 
de segurança do trabalho, dois auxiliares de enfermagem 
do trabalho e um médico do trabalho. 

C) Quatro técnicos de segurança do trabalho, um 
engenheiro de segurança do trabalho, um auxiliar de 
enfermagem do trabalho e um médico do trabalho. 

D) Três técnicos de segurança do trabalho, um engenheiro 
de segurança do trabalho, um auxiliar de enfermagem do 
trabalho e um médico do trabalho em regime parcial. 

E) Dois técnicos de segurança do trabalho, um engenheiro 
de segurança do trabalho em regime parcial, um auxiliar 
de enfermagem do trabalho e um médico do trabalho em 
regime parcial. 
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Questão 48 
As Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPA) 
são, em suma, instrumentos ou órgãos de representação 
nos locais de trabalho, que zelam pela segurança e 
condições adequadas nos ambientes laborais. Devem 
observar e relatar qualquer condição de riscos, solicitando 
ao empregador medidas para reduzi-los e eliminá-los, bem 
como prevenir a ocorrência de acidentes e doenças. Sobre 
o funcionamento da CIPA é correto afirmar que: 
A) As reuniões extraordinárias só deverão ser realizadas 

quando ocorrer acidente do trabalho grave ou fatal. 
B) Suas reuniões ordinárias ocorrerão ao menos duas vezes 

ao ano, sendo realizadas fora de horário do expediente.  
C) O membro titular perderá o mandato, sendo substituído 

por suplente, quando faltar a mais de quatro reuniões 
ordinárias sem justificativa.   

D) O treinamento de membro eleito em processo 
extraordinário deve ser realizado no prazo máximo de 
sessenta dias, contados a partir da data da posse. 

E) A vacância definitiva de cargo, ocorrida durante o 
mandato, será suprida por suplente, obedecida a ordem 
de colocação decrescente e, quando o presidente for 
afastado, os membros da CIPA indicarão o substituto. 

 

Questão 49 
Sobre os parâmetros para o Controle Biológico da 
Exposição Ocupacional a alguns agentes químicos no 
ambiente de trabalho, analise as afirmativas a seguir. 
I. O diagnóstico de pneumoconiose envolve a integração 

do histórico clínico/ocupacional associado à radiografia 
do tórax. 

II. Os níveis de ácido delta-aminolevulínico (ALA-U) na urina 
aumentam com o afastamento da exposição ao chumbo. 

III. O limite superior de normalidade legal é de 40 µg/dl e o 
Índice Biológico Máximo Permitido (IBPM) é de 60 µg/dl 
para o chumbo no sangue. 

IV. O limite superior de metanol na urina é de até 5 mg/l e o 
Índice Biológico Máximo Permitido (IBPM) é de 15 mg/l. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV. 
B) I e IV, apenas. 
C) II e IV, apenas.  
D) I, II e III, apenas. 
E) I, III e IV, apenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 50 
O exame de audiometria normalmente é solicitado quando 
há necessidade de avaliar a capacidade auditiva do paciente. 
Nos ambientes de trabalho de uma empresa, devem ser 
submetidos a exames audiométricos de referência e 
sequenciais, no mínimo, todos os trabalhadores que exerçam 
ou exercerão suas atividades em ambientes, cujos níveis de 
pressão sonora ultrapassem os limites de tolerância 
estabelecidos nos anexos 1 e 2 da NR 15 da Portaria nº 3.214 
do Ministério do Trabalho, independentemente do uso de 
protetor auditivo. Sobre a interpretação dos resultados do 
exame audiométrico para prevenção e também o seu 
diagnóstico, analise as afirmativas a seguir. 
I. Nos exames audiométricos de referência, são 

considerados dentro dos limites aceitáveis, para efeito 
da NR-7 de caráter preventivo, os casos cujos 
audiogramas mostram limiares auditivos menores ou 
iguais a 25 dB(NA), em todas as frequências examinadas. 

II. Nos exames audiométricos de referência, são 
considerados sugestivos de perda auditiva induzida por 
níveis de pressão sonora elevados os casos cujos 
audiogramas, nas frequências de 3.000 e/ou 4.000 e/ou 
6.000 Hz, apresentam limiares auditivos acima de             
35 dB(NA) e mais elevados do que nas outras frequências 
testadas, estando estas comprometidas ou não, tanto no 
teste da via aérea quanto da via óssea, em um ou em 
ambos os lados. 

III. A perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora 
elevados no ambiente de trabalho é uma indicativa de 
inaptidão para o trabalho naquele setor da empresa. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III.  
B) I, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) I e III, apenas. 
E) II e III, apenas.  
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TEMA DE REDAÇÃO 

 
O futuro dos oceanos do mundo está ameaçado por mudanças climáticas, poluição e práticas de pesca destrutivas — assim 

como pela falta de capacidade de combater essas ameaças. Peço uma ação conjunta global para garantir que nossos oceanos 
sejam tranquilos, seguros e generosos, e permaneçam saudáveis como nosso lar azul. 

Neste Dia Mundial dos Oceanos, olhemos para o futuro. Cuidar e usar os oceanos de maneira sustentável é necessário 
para atingir os objetivos ecológicos e econômicos para as comunidades de todos os lugares. 

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável poderá ser usada pela comunidade internacional para enfrentar essas 
ameaças e melhorar a vida das pessoas. O Dia Mundial dos Oceanos é uma importante oportunidade para defender um futuro 
sustentável. Governos, organizações intergovernamentais e sociedade civil estão prontos para lançar um chamado à ação para 
apoiar a implementação do ODS 14. 

Olhando adiante, a conservação e o uso sustentável dos oceanos podem ser atingidos apenas se conseguirmos enfrentar 
de forma efetiva essas ameaças. Nosso futuro será, portanto, determinado por nossa decisão coletiva de compartilhar informação 
e encontrar solução para problemas comuns. 

(Mensagem do Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, no Dia Mundial dos Oceanos, 8 de junho de 2017.  
Disponível em: https://nacoesunidas.org/acao/direito-maritimo-e-oceanos/.) 

 
As atividades portuárias desempenham importante papel no desenvolvimento em geral. Nesse contexto, essa conformação 

expressa bem a figura típica do chamado “dano consentido”, que é caracterizado quando uma atividade impactante gera um 
benefício social que não pode ser desconsiderado na avaliação da concessão da licença ambiental. Nesses casos, o 
planejamento e a ação de gestão ambiental devem ser direcionados para o controle e monitoramento das atividades, tendo 
por meta manter nos níveis mais baixos possíveis o grau de interferência e de poluição do meio local e seu entorno. 

Essa proteção ambiental traz em si uma lógica intrínseca de combate à poluição e atenuação dos danos ambientais, cujo 
foco principal é a valorização do ambiente portuário como um todo. A valorização requer mais do que o atendimento à 
legislação de proteção ao meio ambiente. Exige um compromisso e uma ação proativa em relação às demandas ambientais. 
Requer um planejamento ambiental em que sejam avaliadas antecipadamente as intervenções necessárias ao desenvolvimento 
da atividade e um conhecimento da dimensão exata de seus impactos. Exige um compromisso com a qualidade ambiental 
diante da sociedade.      (Disponível em: http://portal.antaq.gov.br/index.php/meio-ambiente/.) 

 

 
(Disponível em: http://www.ilos.com.br/web/tag/sustentabilidade/.) 

 

Com base nos textos motivadores, escreva um texto dissertativo-argumentativo tendo como tema: 
 

“O desenvolvimento da atividade portuária em harmonia com a sustentabilidade do planeta”. 
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INSTRUÇÕES 

 

1. Somente é permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta indelével, de corpo transparente, de 

preferência de ponta grossa. Todos os demais objetos devem ser colocados na embalagem não reutilizável fornecida 

pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e carteira com documentos e valores em dinheiro. Não é 

permitida a comunicação entre os candidatos, o empréstimo de material, nem a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha 

ou corretivo. Especificamente não será permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, 

com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, 

notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, fone de ouvido, pendrive, máquina 

fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, carteiras e etc. 

2. O tempo de duração da prova objetiva de múltipla escolha é de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos para os cargos 

de Nível Superior (exceto para Analista Portuário – Direito), Nível Médio e Médio Técnico; e de 5 (cinco) horas de 

duração somente para o emprego de Analista Portuário – Direito (Nível Superior). Esse período abrange a assinatura 

e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas. 

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção 

de metais no ingresso e na saída de sanitários durante a realização da prova. 

4. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha e 1 (uma) redação, exceto para o emprego 

de Analista Portuário – Direito, para o qual será constituída a elaboração de 1 (uma) peça processual. Ao receber o 

material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém o número 

de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão 

de Respostas que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, 

ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

5. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas (A a E) e uma única resposta 

correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de 

Resposta (prova objetiva) e o Caderno/Folha de Textos Definitivos (prova discursiva) devidamente assinados no local 

indicado. 

6. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 

Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

7. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou 

em qualquer meio. 

8. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o Caderno de Provas no decurso dos 

últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. Após identificado e acomodado na sala, 

o candidato somente poderá ausentar-se 90 (noventa) minutos após o início das provas; contudo, não poderá levar 

consigo o Caderno de Provas. 

9. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de aplicação 

da prova, deverá assinar termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de 

Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 

 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico 

www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h do dia subsequente ao da realização das provas escritas objetivas de 

múltipla escolha. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 

(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato 

ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com 

acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto 

Consulplan, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link 

correspondente ao Concurso Público. 


