
1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições
gráficas que possam gerar dúvidas. Em seguida, verifique se ele contém questões discursivas.três

2. O caderno de respostas será distribuído no início da prova. Ele é personalizado e não será substituído
em caso de erro durante o seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos
corretamente; se for constatado algum erro, notifique ao aplicador de prova.

3. As folhas de respostas não poderão ser assinadas, rubricadas nem conter, em outro local que não o
apropriado, marcas ou sinais, pois serão despersonalizadas antes da correção. Qualquer símbolo,
sinal, desenho, recado, orações ou mensagens, inclusive religiosas, nome, apelido, pseudônimo ou
rubrica, serão considerados elementos de identificação do candidato. Apresentando qualquer destes
elementos, a prova será desconsiderada, não corrigida e atribuir-se-lhe-á pontuação zero.

4. Questões respondidas em local inadequado, ou seja, fora do espaço destinado a cada questão,
mesmo que identificada a troca, e respostas a lápis, NÃO serão corrigidas e terão pontuação zero.

5. Esta prova tem a duração de , incluindo o tempo destinado à coleta de impressão digital,quatro horas
às instruções e à transcrição para o caderno de respostas. Você só poderá retirar-se definitivamente da
sala e do prédio após decorridas , e somente será permitido levar o caderno deduas horas de prova
prova a partir das , desde que permaneça na sala até esse horário.16 horas e 30 minutos

6. Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos no recinto, após a
entrega do material, tendo seus nomes registrados em Relatório de Sala e nele posicionadas suas
respectivas assinaturas.

7. .AO TERMINAR, DEVOLVAO CADERNO DE RESPOSTAS AOAPLICADOR DE PROVA

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADOESTE CADERNO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES
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Prova Teórico-Prática com abordagem discursiva 

CARGO: MÉDICO/ÁREA: PERÍCIA MÉDICA

____Questão 01__________________________________________________________________

Os professores de área de matemática de uma universidade federal tem média de idade de 37 anos,

média de 13 anos de carreira docente, jornada de trabalho de 40 horas semanais com atividades em

sala de aula (cerca de 12 horas por semana de aulas expositivas), trabalho dedicado à pesquisa

pela necessidade de produção científica, preparação de aulas e avaliações para seus alunos. O

PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) informa não haver exposição a riscos quími -

cos, biológicos, físicos e de acidentes. Analisando as atividades mencionadas, exponha os aspectos

ergonômicos que um programa de controle médico e saúde ocupacional deve contemplar para estes

professores, justificando as propostas apresentadas.

(25 pontos)
____Questão 02__________________________________________________________________

A Previdência Social adotou, a partir de abril de 2007 (Lei n. 11.430, de 26/11/2006), uma importante

metodologia auxiliar para a caracterização de um acidente ou doença do trabalho. A medicina perici-

al do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) ganha, então, mais uma importante ferramenta para

análise da natureza da incapacidade ao trabalho, se previdenciária ou acidentária. Explique em que

consiste esta metodologia.

(20 pontos)
____Questão 03__________________________________________________________________

Dois candidatos a cargos administrativos de uma universidade federal fizeram solicitação para con-

correr às vagas reservadas para portadores de deficiência física. O candidato A era portador de vi-

são monocular. O candidato B tinha perda auditiva parcial bilateral, sendo que na orelha direita os li-

miares auditivos tonais estavam em níveis de 35 dB (decibéis) nas frequências sonoras de 500Hz,

1.000Hz, 2.000Hz e em 45 dB na frequência de 3.000 Hz; já na orelha esquerda, os limiares tonais

estavam em níveis de 45 dB nas frequências sonoras de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. Fun-

damentando-se no Decreto n. 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e suas alterações, e a Súmula n.

377-STJ, de 22 de abril de 2009, qual deve ser o parecer, com as respectivas justificativas do Médi -

co Perito responsável pelo concurso às solicitações de cada candidato.

(15 pontos)
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RASCUNHO
As folhas  para rascunho no caderno de provas serão de preenchimento facultativo e 

NÃO terão validade para a correção das provas.
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