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CONHECIMENTO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Declaração de amor 

 
        Esta é uma confissão de amor: amo a língua portuguesa. Ela não é fácil. Não é 
maleável. E, como não foi profundamente trabalhada pelo pensamento, a sua tendência é 
a de não ter sutilezas e de reagir às vezes com um verdadeiro pontapé contra os que 
temerariamente ousam transformá-la numa linguagem de sentimento e de alerteza. E de 
amor. A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem escreve. Sobretudo para 
quem escreve tirando das coisas e das pessoas a primeira capa de superficialismo. 
         Às vezes ela reage diante de um pensamento mais complicado. Às vezes se 
assusta com o imprevisível de uma frase. Eu gosto de manejá-la - como gostava de estar 
montada num cavalo e guiá-lo pelas rédeas, às vezes lentamente, às vezes a galope. 
        Eu queria que a língua portuguesa chegasse ao máximo nas minhas mãos. Este 
desejo todos os que escrevem têm. Um Camões e outros iguais não bastaram para nos 
dar para sempre uma herança da língua já feita. Todos nós que escrevemos estamos 
fazendo do túmulo do pensamento alguma coisa que lhe dê vida. 
        Essas dificuldades, nós as temos. Mas não falei do encantamento de lidar com uma 
língua que não foi aprofundada. O que recebi de herança não me chega. 
         Se eu fosse muda, e também não pudesse escrever, e me perguntassem a que 
língua eu queria pertencer, eu diria: inglês, que é preciso e belo. Mas como não nasci 
muda e pude escrever, tornou-se absolutamente claro para mim que eu queria mesmo era 
escrever em português. Eu até queria não ter aprendido outras línguas: só para que a 
minha abordagem do português fosse virgem e límpida. 
 

(LISPECTOR, Clarice, A descoberta do mundo. Rio de Janeiro: Rocco, 1999) 

 
 
1. No fragmento “[...] contra os que temerariamente ousam transformá-la numa 
linguagem [...]”, a palavra destacada significa: 
 
a) de maneira arrojada  
b) de forma respeitosa 
c) de forma responsável 
d) com bastante temor 
e) com muita criatividade 

 
2. Considere o fragmento:  

 
“A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem escreve.” 
A afirmativa da autora é fundamentada, no texto, por alguns argumentos. 
Considerando esses argumentos, julgue as proposições abaixo. 
 
I. A língua oferece ao escritor diversas potencialidades que ele pode utilizar no seu 

processo criativo marcado pelo esforço de elaboração.  
II. A transformação para a realidade do texto, com a expressividade necessária, do 

que está no pensamento é, ao mesmo tempo, ser desbravador e sentir-se 
encantado, traços que caracterizam o escritor. 

III. O uso da língua impõe ao escritor obediência irrestrita às prescrições gramaticais. 
IV. O domínio da herança de uma língua já construída por autores como Camões 

intimida a atividade do escritor. 
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Estão corretas: 

 
a) III e IV. 
b) II e III. 
c) I e II. 
d) I e III. 
e) II e IV. 

 
3. A partir do fragmento “Um Camões e outros iguais não bastaram para nos dar para 
sempre uma herança da língua já feita”, afirma-se: 

 
a) O legado linguístico deixado por grandes nomes do passado satisfaz plenamente o 

escritor contemporâneo, portanto não há necessidade de qualquer inovação. 
b) O escritor é livre no seu processo criativo, usando a língua com ousadia no propósito 

de buscar uma nova linguagem. 
c) O escritor pode introduzir novidades na língua, mas sempre fixando no antigo as 

bases para o novo. 
d) Os autores clássicos não foram importantes uma vez que não conseguiram impor 

modelos às gerações posteriores. 
e) Só escritores já consagrados são capazes de dominar com profundidade a 

complexidade da língua. 
 

4. Considere os fragmentos: 
 
“E, como não foi profundamente trabalhada pelo pensamento, a sua tendência é [...]” 
“[...] como gostava de estar montada num cavalo [...]” 

 
Em relação ao termo destacado, é correto afirmar que 
 

a) traduz, respectivamente, a noção de causa e comparação visto que a sua significação 
está condicionada a cada um dos  contextos em que se encontra inserido. 

b) é um elemento conector que não contribui para harmonia de sentido do texto. 
c) pode ser substituído por porque e conforme, respectivamente. 
d) dá, ao primeiro fragmento, um sentido ambíguo. 
e) traduz uma relação sintático-semântica de comparação em ambos os textos. 

 
5. Considere os fragmentos: 

”Às vezes se assusta com o imprevisível de uma frase.”  
“Todos nós que escrevemos estamos fazendo do túmulo do pensamento alguma 
coisa que lhe dê vida.” 
“Essas dificuldades, nós as temos”. 
 

Sobre os elementos em destaque, é correto afirmar: 
 

I. A forma verbal assusta exemplifica um recurso da linguagem literária, 
personificando a língua. 

II. A expressão túmulo do pensamento não constitui um processo metafórico. 
III. O pronome as retoma a expressão essas dificuldades, atribuindo-lhe maior 

ênfase. 
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Está(ão) correta(s): 
 
a) III. 
b) I e II. 
c) II e III. 
d) I e III. 
e) I, II e III. 
 
6. Em “Mas como não nasci muda [...]”, a regência do verbo nascer é a mesma da forma 
destacada em: 

 
a) “Eu gosto de manejá-la”. 
b) “O que recebi de herança [...]” 
c) “E este desejo todos os que escrevem têm”. 
d) “Não é maleável.” 
e) “Às vezes ela reage diante de um pensamento mais complicado.”  
 
7. Em relação à concordância verbal, NÃO se obedece à norma culta em: 

 
a) Eles hão de realizar novas abordagens linguísticas. 
b) Ouvem-se, na mídia, bastantes elogios à produção literária daquele escritor. 
c) Devem haver formas diversas de se fazer uma declaração de amor à língua materna. 
d) Fizeram cinquenta anos os escritores homenageados. 
e) Assistiu-se a palestras sobre o assunto. 
 
8. Considere os fragmentos:  
 

“Esta é uma confissão de amor [...]” 
“E este desejo todos os que escrevem têm”. 
“Essas dificuldades, nós as temos”. 
Quanto aos elementos em destaque, é correto afirmar: 
 
I. O termo esta faz referência à ideia anteriormente expressa. 
II. O uso estilístico do termo este pode revelar a intenção da autora de se incluir no 

grupo daqueles que desejam dominar a língua. 
III. O termo essas retoma todas as dificuldades citadas nos parágrafos anteriores. 
 
Está (ão) correta (s): 
 

a) II e III. 
b) I e II. 
c) I e III. 
d) III. 
e) I, II e IIII. 
 
9. Considere o fragmento:  
 

“Eu até queria não ter aprendido outras línguas: só para que a minha abordagem 
fosse virgem e límpida”.  
 
Em relação aos termos em destaque, NÃO é correto afirmar: 
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a) A retirada do termo até não altera a semântica do fragmento. 
b) O termo só tem função adverbial. 
c) A estrutura para que é uma locução prepositiva, podendo ser substituída por a fim de 

que.  
d) O dois pontos anunciam um esclarecimento. 
e) Os termos virgem e límpida têm função adjetiva. 
 
10. O prefixo da palavra imprevisível tem a mesma significação em: 

 
a) improdutivo / infiel 
b) ingerir / ilegal 
c) imigrar / ingerir 
d) imberbe / injetar 
e) injetar / imigrar 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

11. Compete aos profissionais integrantes dos Serviços Especializados em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho, EXCETO.  
 

a)  Manter de forma eventual o relacionamento com a CIPA, valendo-se ao máximo de 
suas observações, além de apoiá-la, treiná-la e atendê-la, conforme dispõe a NR 5. 

 b)  Determinar, quando esgotados todos os meios conhecidos para a eliminação do risco 
e este persistir, mesmo reduzido, a utilização, pelo trabalhador, de Equipamentos de 
Proteção Individual - EPI. 

c)   Colaborar, quando solicitado, nos projetos e na implantação de novas instalações 
físicas e tecnológicas da empresa.  

d)   Responsabilizar-se tecnicamente, pela orientação quanto ao cumprimento do disposto 
nas NR aplicáveis às atividades executadas pela empresa e/ou seus 
estabelecimentos. 

e)   Esclarecer e conscientizar os empregadores sobre acidentes do trabalho e doenças 
ocupacionais, estimulando-os em favor da prevenção.     

 
12. Marque a alternativa ERRADA, quanto as atribuições da CIPA: 
 

a) Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas 
de segurança e saúde no trabalho. 

b) Identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar o mapa de riscos, com 
assessoria do SESMT, onde houver. 

c) Realizar, de acordo com cronograma feito pelo empregador, verificações nos 
ambientes e condições de trabalho visando à identificação de situações que venham a 
trazer riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores. 

d) Divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no trabalho. 

e) Promover, anualmente, em conjunto com o SESMT, onde houver, a Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT. 

 
13. De acordo com a NR – 5, marque a alternativa ERRADA: 
 
a) Compete ao empregador convocar eleições para escolha dos representantes dos 

empregados na CIPA, no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias antes do término do 
mandato em curso. 

b) Durante o processo eleitoral não haverá garantia de emprego para todos os inscritos 
até a eleição. 

c) A CIPA terá reuniões ordinárias mensais, de acordo com o calendário preestabelecido. 
d) O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de um ano, permitida uma 

reeleição. 
e) As reuniões extraordinárias da CIPA deverão ser realizadas quando ocorrer acidente 

do trabalho grave ou fatal 
 
14. Marque a alternativa ERRADA, no que se refere às atribuições do empregado quanto 
ao Equipamento de Proteção Individual - EPI:  
 
a) Responsabilizar-se pela guarda e conservação. 
b) Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina. 
c) Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. 

http://www3.dataprev.gov.br/SISLEX/paginas/05/mtb/5.htm
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d) Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso.  
e) Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. 
 
15. Marque a alternativa correta. Conforme o que determina a NR-7 no seu Quadro 1, 
ficam desobrigadas de indicar médico coordenador as empresas de: 
 
a) grau de risco 1 e 2, com até 25 (vinte e cinco) empregados e aquelas de grau de risco 

3 e 4, com até 10 (dez) empregados. 
b) grau de risco 1 e 2, com até 20 (vinte e cinco) empregados e aquelas de grau de risco 

3 e 4, com até 50 (cinquenta) empregados. 
c) grau de risco 1 e 2, com até 50 (cinquenta) empregados e aquelas de grau de risco 3 e 

4, com até 10 (dez) empregados. 
d) grau de risco 1 e 2, com até 30 (trinta) empregados e aquelas de grau de risco 3 e 4, 

com até 10 (dez) empregados. 
e) Todas as empresas são obrigadas, independentes do grau de risco. 
 
16. A periodicidade de avaliação dos indicadores biológicos listados, no Quadro I da NR-
7, deverá ser no mínimo: 
 
a) trimestral 
b) semestral  
c) mensal 
d) anual 
e) bienal 
 
17. A avaliação clínica referida na NR-7 como parte integrante dos exames médicos, 
deverá obedecer aos prazos e à periodicidade. No exame médico demissional, a 
avaliação clínica será obrigatoriamente realizada até a data da homologação, desde que o 
último exame médico ocupacional tenha sido realizado há mais de: 
 
a) 135 (centro e trinta e cinco) dias para as empresas de grau de risco 1 e 2 e 60 

(sessenta) dias para as empresas de grau de risco 3 e 4. 
b) 135 (centro e trinta e cinco) dias para as empresas de grau de risco 1 e 2 e 90 

(noventa) dias para as empresas de grau de risco 3 e 4. 
c) 90 (noventa) dias para as empresas de grau de risco 1 e 2 e 60 (sessenta) dias para 

as empresas de grau de risco 3 e 4. 
d) 90 (noventa) dias para as empresas de grau de risco 1 e 2 e 30 (trinta) dias para as 

empresas de grau de risco 3 e 4. 
e) 45 (quarenta e cinco) dias para as empresas de grau de risco 1 e 2 e 20 (vinte) dias 

para as empresas de grau de risco 3 e 4. 
 
18. Numa empresa, sendo constatada a ocorrência ou agravamento de doenças 
profissionais, através de exames médicos que incluam os definidos na NR-7; ou sendo 
verificadas alterações que revelem qualquer tipo de disfunção de órgão ou sistema 
biológico, através dos exames constantes dos Quadros I e II, mesmo sem sintomatologia, 
caberá ao médico-coordenador ou encarregado, EXCETO. 

 

a) Orientar o empregador quanto à necessidade de adoção de medidas de controle no 
ambiente de trabalho. 

http://www3.dataprev.gov.br/SISLEX/paginas/05/mtb/7.htm#quadro_I#quadro_I
http://www3.dataprev.gov.br/SISLEX/paginas/05/mtb/7.htm#quadro_II#quadro_II
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b) Indicar, quando necessário, o afastamento do trabalhador da exposição ao risco, ou do 
trabalho. 

c) Fazer o tratamento indicado para a patologia.  
d) Encaminhar o trabalhador à Previdência Social para estabelecimento de nexo causal, 

avaliação de incapacidade e definição da conduta previdenciária em relação ao 
trabalho.  

e) Emitir a Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT.  
 

19. De acordo com a NR-9, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais NÃO deverá 
conter a seguinte estrutura: 
 

a) Planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma. 
b) Definição das áreas a serem atuadas pelo empregador.  
c) Estratégia e metodologia de ação.  
d) Forma do registro, manutenção e divulgação dos dados.  
e) Periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA.  
 

20. A periodocidade da manutenção dos registros médicos constantes no PCMSO e do 
registro de dados constantes no PPRA, é respectivamente de: 
 

a) 20 anos e 20 anos. 
b) 20 anos e 15 anos. 
c) 15 anos e 15 anos. 
d) 10 anos e 20 anos. 
e) 10 anos e 15 anos. 
 

21. A exposição ao calor deve ser avaliada através do "Índice de Bulbo Úmido 
Termômetro de Globo" – IBUTG. Qual das equações abaixo é utilizada para avaliação de 
ambientes internos ou externos com carga solar, de acordo com a NR-15, anexo 3? 
  

a) IBUTG = 0,7 tbn + 0,3 tg + 0,1 tbs 
b) IBUTG = 0,7 tbn + 0,1 tbs + 0,3 tg  
c) IBUTG = 0,7 tbn + 0,1 tbs + 0,2 tg  
d) IBUTG = 0,7 tbn + 0,3 tg + 0,2 tbs 
e) IBUTG = 0,7 tbn + 0,3 tg 
    

22. De acordo com a NR-17, os locais de trabalho onde são executadas atividades que 
exijam solicitação intelectual e atenção constantes, tais como: salas de controle, 
laboratórios, escritórios, salas de  análise de projetos, dentre outros, são recomendadas 
que as condições de conforto de temperatura estejam  entre: 
 

a) 20ºC (vinte) e 25ºC (vinte e cinco graus centígrados) 
b) 20ºC (vinte) e 23ºC (vinte e três graus centígrados) 
c) 20ºC (vinte) e 22ºC (vinte e dois graus centígrados) 
d) 19ºC (dezenove) e 23ºC (vinte e três graus centígrados) 
e) 19ºC (dezenove) e 25ºC (vinte e cinco graus centígrados) 

 

23. Nas atividades de processamento eletrônico de dados, o número máximo de toques 
reais exigidos pelo empregador por hora trabalhada não deve ser superior a:  
 

a) 8000 
b) 7000 
c) 6000 
d) 5000 
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e) 4000 
 24. Com relação à possibilidade de exposição acidental aos agentes biológicos, deve 
constar no PCMSO os itens abaixo, EXCETO. 
 

a) O tratamento médico de emergência para os trabalhadores. 
b) Os procedimentos a serem adotados para diagnóstico, acompanhamento e prevenção 

da soroconversão e das doenças. 
c) As medidas para descontaminação do local de trabalho. 
d) O treinamento eventual para trabalhos com agentes biológicos. 
e) A identificação dos responsáveis pela aplicação das medidas pertinentes. 
 

25. De acordo com a NR-32, são deveres do trabalhador realizar atividades em áreas 
onde existam fontes de radiações ionizantes, EXCETO. 
 

a) Permanecer nestas áreas o tempo que desejar, desde que seus exames estejam sem 
alterações. 

b) Ter conhecimento dos riscos radiológicos associados ao seu trabalho. 
c) Estar capacitado inicialmente e de forma continuada em proteção radiológica. 
d) Usar os EPI adequados para a minimização dos riscos. 
e) Estar sob monitoração individual de dose de radiação ionizante, nos casos em que a 

exposição seja ocupacional. 
 

26. Quanto à exposição aos produtos químicos, marque a alternativa ERRADA: 
 

a) A principal via de entrada de um produto na área ocupacional é a pulmonar. 
b) A ação tóxica só ocorre depois da metabolização hepática. 
c) A temperatura do ambiente pode aumentar ou diminuir a absorção do tóxico. 
d) A solubilidade do produto é importante nas intoxicações profissionais. 
e) A pele lesada facilita a absorção do produto. 
 

27. Num trabalhador exposto de forma crônica ao chumbo, o local de depósito no 
organismo será no tecido  

 

a) pulmonar 
b) cerebral 
c) ósseo  
d) hepático 
e) renal 
 

28. Na intoxicação por inseticida organofosforado ocorre um aumento de: 
 

a) Adrenalina 
b) Acido mandélico 
c) Acido delta aminolevulínico 
d) Acido orgânico fosfórico 
e) Acetilcolina  
 

29. A dosagem do ácido metilhipúrico deve ser solicitada em trabalhadores expostos a: 
 

a) Xileno 
b) Tolueno 
c) Metano 
d) Pentano 
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e) N-hexano 
 
30. Qual dos gases abaixo, NÃO é irritante: 
 
a) Fosfogênio 
b) Dióxido de Enxofre 
c) Amônia 
d) Formaldeidp 
e) Tetracloroetano  
 
31. O diagnóstico presuntivo das Pneumoconioses é realizado através de: 
 
a) Biopsia pulmonar 
b) Broncoscopia 
c) Raio X de tórax  
d) Gasometria 
e) Espirometria. 
 
32. A Bissinose é uma doença ocupacional em trabalhadores expostos a: 
 
a) algodão, amianto e linho 
b) algodão, linho e cânhamo  
c) linho, sílica e cânhamo 
d) linho, amianto e cânhamo 
e) cânhamo, tergal e algodão. 
 
33. São características das Perdas Auditivas Induzidas pelo Ruído (PAIR), EXCETO. 

 
a) Serem, geralmente, assimétricas. 
b) Serem neuro-sensoriais. 
c) Apresentarem surdez social precoce incapacitante.  
d) No início, serem assintomáticas. 
e) Geralmente são bilaterais. 
 
34. Quanto ao “Dedo em Gatilho”, é correto afirmar que a lesão ocorre: 
 
a) nos músculos flexores dos dedos. 
b) nos músculos extensores dos dedos. 
c) no nervo mediano. 
d) no nervo digital. 
e) nos músculos interdigitais distais. 
 
35. A Síndrome do Túnel do Carpo é uma patologia decorrente da: 
 
a) Compressão do nervo radial 
b) Compressão do nervo cubital 
c) Compressão do nervo mediano.  
d) Compressão da apófise estilóide 
e) Tendinite bicipital 
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36. Considerando o Código de Ética Médica, assinale a alternativa ERRADA: 
 
a) É obrigação do médico, exercer sua profissão em instituição pública ou privada onde 

as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar o paciente. 
b) Ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da Medicina e pelo 

prestígio e bom conceito da profissão. 
c) O médico deve aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o melhor do 

progresso científico em benefício do paciente. 
d) O médico deve buscar a melhor adequação do trabalho ao ser humano e a eliminação 

ou controle dos riscos inerentes ao trabalho.  
e) O médico deve denunciar às autoridades competentes quaisquer formas de poluição 

ou deterioração do meio ambiente, prejudiciais à saúde e à vida. 
 
37.  Marque dentre as alternativas abaixo, aquela que se encontra ERRADA: 
 
a) É vedado ao médico utilizar-se do ato de atestar como forma de angariar clientela. 
b) É vedado ao médico fornecer atestado sem ter praticado o ato profissional que o 

justifique, ou que não corresponda à verdade. 
c) É direito do médico recusar a realização de atos médicos que, embora permitidos por 

lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência. 
d) É direito do médico intervir, quando em função de auditor ou perito, nos atos 

profissionais de outro médico, ou fazer qualquer apreciação em presença do 
examinado. 

e) É vedado ao médico ser perito de paciente seu, de pessoa de sua família ou de 
qualquer pessoa com a qual tenha relações capazes de influir em seu trabalho. 

 
38.  De acordo com a legislação previdenciária, marque a alternativa ERRADA: 
 
a) Equipara-se ao acidente do trabalho a doença proveniente de contaminação 

acidental do empregado no exercício de sua atividade. 
b) A doença degenerativa não é considerada doença do trabalho. 
c) O auxílio doença não tem carência para o trabalhador. 
d) O auxílio acidente é concedido ao trabalhador com sequelas decorrentes do 

acidente do trabalho. 
e) Os primeiros 15 dias de afastamento por doença ou acidente serão pagos pelo 

empregador. 
 

39. São competências do Conselho Nacional de Previdência Social - CNPS, de acordo 
com a Lei 8213 de 24 de julho de 1991, EXCETO. 
 
a) Participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão previdenciária. 
b) Estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões de políticas aplicáveis à 

Previdência Social. 
c) Acatar o regimento interno da Previdência Social, já elaborado numa instância 

maior. 
d) Apreciar e aprovar os planos e programas da Previdência Social. 
e) Apreciar e aprovar as propostas orçamentárias da Previdência Social, antes de 

sua consolidação na proposta orçamentária da Seguridade Social. 
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40. Quanto à Comunicação do Acidente de Trabalho - CAT, marque a alternativa 
ERRADA: 

 
a) A entrega das vias da CAT compete ao emitente da mesma, cabendo a este 

comunicar ao segurado ou seus dependentes em qual Posto do Seguro Social foi 
registrada a CAT. 

b) Tratando-se de trabalhador temporário, a comunicação referida não precisa ser feita 
por empresas de trabalho temporário. 

c) A empresa deverá comunicar o acidente do trabalho, ocorrido com seu empregado, 
havendo ou não afastamento do trabalho, até o primeiro dia útil seguinte ao da 
ocorrência. 

d) No caso de segurado especial, a CAT poderá ser formalizada pelo próprio acidentado 
ou dependente, pelo médico responsável pelo atendimento, pelo sindicato da categoria 
ou autoridade pública. 

e) A comunicação será feita ao INSS  em seis vias, com a seguinte destinação ao INSS, 
à empresa, ao segurado ou dependente, ao sindicato, ao Sistema Único de Saúde – 
SUS  e à Delegacia Regional do Trabalho – DRT. 

 
 




