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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
 Este caderno de prova é composto de 30 (trinta) questões de múltipla escolha, assim distribuídas: 

 10 (dez) questões de Português; 

 20 (vinte) questões de Conhecimentos Gerais; 
 
 Você recebeu: 

 Caderno de Prova. 

 Cartão-resposta. 
 
 Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, reclame ao fiscal da 

sala para que o substitua. 
 Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 Confira os dados que estão no cartão-resposta. 
 Os números do cartão-resposta, de 01 (um) a 30 (trinta), correspondem rigorosamente à 

numeração sequencial atribuída às questões objetivas do Caderno de Prova. 
 Na linha do cartão-resposta, que contém o número da questão, estão as letras: A, B, C, D e E 

que correspondem às alternativas da questão.  
 Cada questão possui SOMENTE uma alternativa correta. 
 Preencha o quadrículo, com caneta esferográfica AZUL ou PRETA, no espaço da letra que 

corresponde à alternativa correta no cartão-resposta. 
 Não marque mais de uma alternativa na mesma questão, pois, se isso acontecer, ela será 

anulada. 
 Procure responder todas as questões. 
 Assinale as respostas, primeiramente, ao lado das questões, no Caderno de Provas, para evitar 

possíveis erros no cartão-resposta. Revise suas respostas e, logo após, preencha o cartão-
resposta. 

 Você terá três horas para fazer esta prova. Ao concluir, devolva ao fiscal o caderno de prova e o 
cartão-resposta. 
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Português 
 
01. Nenhum aluno conseguiu boa nota. As palavras em negrito, na ordem, são respectivamente: 
(A) substantivo, adjetivo, substantivo. 
(B) pronome indefinido, adjetivo, substantivo. 
(C) pronome relativo, adjetivo, adjetivo. 
(D) pronome pessoal, adjetivo, substantivo. 
(E) pronome indefinido, substantivo, adjetivo. 
 
02. O aumentativo dos substantivos mão, homem, amigo, povo e cabeça, são: 
(A) mãozão; homenzarrão; amigaço; povaréu; cabeçorra. 
(B) mãozorra; homenzarrão, amigalhão; povaréu; cabeção. 
(C) mãozorra; homenzarrão; amigaço; povaréu; cabeçorra. 
(D) manzorra; homenzarrão; amigão; povão; cabeção. 
(E) mãozão; homão; amigão; povão; cabeção. 
 
03. Aponte os vocábulos que podem preencher corretamente as lacunas: 
1. Costumávamos jantar uns__________________ de queijo. 
2. Perto dali ficavam uns três __________________. 
3. Durante todo o dia os ____________________ ficaram lotados. 
4. Prefiro aquele vestidinho de __________________ azuis. 
(A) pãezinhos;  guarda-noturnos;  bareszinhos; floreszinhas. 
(B) pãezinhos;  guardas-noturno;  barzinhos;  florzinhas. 
(C) pãezinhos;  guardas-noturnos; barezinhos; florezinhas. 
(D) pãozinhos;  guardas-noturnos; barezinhos; florezinhas. 
(E) pãozinhos;  guarda-noturnos;  barezinhos; florzinhas. 
 
04. O feminino das palavras alemão, profeta, cidadão, cônsul e cavaleiro, é: 
(A) alemoa;  a profeta;  cidadã;  consulesa; cavaleira. 
(B) alemã;  profetisa;  cidadã;  consulesa; amazona. 
(C) alemã; profetisa;  cidadã; a cônsul; amazona. 
(D) alemoa;  profetisa;  cidadã; consulesa; amazona. 
(E) alemã; a profeta; cidadona; consulesa; cavaleira. 
 
05. Indique a alternativa em que há erro no uso do pronome pessoal: 
(A) Este livro é para eu ler durante as férias. 
(B) O advogado trouxe os documentos para eu verificar. 
(C) O advogado trouxe os documentos para mim verificar. 
(D) Para mim, ler este livro pouco importa. 
(E) Os alunos entregaram os exercícios para eu corrigir. 
 
06. Indique a alternativa em que há erro no emprego do verbo haver: 
(A) Houve um acidente na BR 116. 
(B) Havia apenas um menino na sala de aula. 
(C) Havia vários meninos na sala de aula. 
(D) Houveram vários acidentes na BR 116. 
(E) Os alunos se houveram bem nas provas. 
 
07. Por favor, passe________ caneta que está ali perto de você; __________ aqui não 
serve para ________ desenhar. 
(A) aquela – esta – mim. 
(B) esta – esta – mim. 
(C) essa – esta – eu. 
(D) essa – essa – mim. 
(E) aquela – essa – eu. 
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08. Para nós, tanto _______ vocês __________ ficar aqui como __________ a fronteira. 
(A) faria – quisessem – transporem. 
(B) faz – quererem – transporem. 
(C) faz – quererem – transpossem. 
(D) faria – quisessem – transpusessem. 
(E) faria – quererem – transporem. 
 
09. A ____________ das ____________levou à ___________ dos trabalhos da _________ 
(A) contenção – despezas – paralisação – empresa. 
(B) contensão – despesas – paralização – empreza. 
(C) contenção – despesas – paralisação – empresa. 
(D) contenção – despesas – paralisação – empreza. 
(E) contensão – despezas – paralisação – empresa. 
 
10. Assinale a alternativa correspondente à grafia correta dos vocábulos: desli__e; vi__inho; atravé__; 
fregue__a. 
(A) z, z, s, s. 
(B) z, s, z, s. 
(C) s, z, s, s. 
(D) s, s, z, s. 
(E) z, z, s, z. 
 

Conhecimentos Específicos 
 
11. Quanto à saúde ocupacional do Sistema Respiratório, é correto dizer que: 
(A) A inalação de fibras de asbesto ou amianto produz: carcinoma brônquico, asbestose, mesotelioma 
pleural.  
(B) O mesotelioma não está relacionado à exposição crônica ao asbesto e sim ao tabagismo.  
(C) Alcatrão não pode causar câncer respiratório ocupacional.  
(D) Os trabalhadores de pedreiras compõem um grupo de alto risco para: câncer do pulmão.  
(E) nda 
 

12. A norma que estabelece que todos os empregadores, e instituições que admitam trabalhadores como 
empregados (independente do número de trabalhadores), têm a obrigação de elaborar e implementar em 
sua empresa o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), com o objetivo de 
promover e preservar a saúde de seus trabalhadores. 
(A) NR-1 
(B) NR-2 
(C) NR-7 
(D) NR-28 
(E) NR-32 
 
13. Com relação a PCMSO PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) é incorreto 
afirmar: 
(A) Deve estar articulada com as demais NRs (normas regulamentadoras) 
(B) Deve identificar os serviços e riscos do local de trabalho 
(C) Tem um caráter preventivo atendendo os padrões da Medicina do trabalho 
(D) Não é de caráter obrigatório para empresa até 80 funcionários 
(E) Todas são corretas 
 
14. Qual a NR que determina a criação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA): 
(A) NR -7 
(B) NR- 9 
(C) NR- 11 
(D) NR- 32 
(E) NR-45 

http://www.triagem.com/faq.html
http://www.triagem.com/faq.html
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15. Assinale a alternativa correta. Qual deve ser o procedimento do médico coordenador em caso de 
acidente de trabalho? 
(A) Solicitar à empresa a emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT. 
(B) Indicar (quando necessário), o afastamento do trabalhador da exposição ao risco, ou do trabalho. 
(C) Encaminhar o trabalhador à Previdência Social para estabelecimento de nexo causal, avaliação de 
incapacidade e definição da conduta previdenciária em relação ao trabalho. 
(D) Orientar o empregador quanto à necessidade da adoção de medidas de controle no ambiente de 
trabalho. 
(E) Todas são corretas 
 

16. Esta Norma Regulamentadora - NR tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a 
implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de 
saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral.Para 
fins de aplicação desta NR entende-se por serviços de saúde qualquer edificação destinada à prestação 
de assistência à saúde da população, e todas as ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa 
e ensino em saúde em qualquer nível de complexidade. 
(A) NR -7 
(B) NR- 9 
(C) NR- 11 
(D) NR- 32 
(E) NR-45 
 

17. Com relação à Portaria Nº. 1339/GM em 18 de novembro de 1999, LISTA DE DOENÇAS 
RELACIONADAS COM O TRABALHO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - (elaborada em cumprimento da Lei 
8.080/90 - inciso VII, parágrafo 3º do artigo 6º - disposta segundo a taxonomia, nomenclatura e 
codificação da (CID-10)). Assinale a associação correta: 
(A) Arsênio – angiosarcoma de fígado 
(B) Asbesto – neoplasia maligna de brônquios e pulmões 
(C) Benzeno – leucemias 
(D) Sílica livre - neoplasia maligna de brônquios e pulmões 
(E) Todas são corretas 
 
18. Dos agentes abaixo aqueles que podem estar associados a episódios depressivos: 
(A) Mercúrio e seus compostos tóxicos 
(B) Tolueno e outros solventes aromáticos neurotóxicos 
(C) Tricloroetileno, Tetracloroetileno, Tricloroetano e outros solventes orgânicos halogenados 
neurotóxicos 
(D) Brometo de Metila 
(E) Todas são corretas 
 

19. Com relação às dermatoses ocupacionais assinale a alternativa incorreta: 
(A) trabalhadores jovens são menos experientes, costumam ser mais afetados por agirem com menor 
cautela na manipulação de agentes químicos potencialmente perigosos para a pele. 
(B) Homens são muito mais afetados que as mulheres 
(C) pessoas da raça amarela e da raça negra são mais protegidas contra a ação da luz solar que 
pessoas da raça branca. 
(D) temperatura e umidade  influenciam o aparecimento de dermatoses como piodermites, miliáriae 
infecções fúngicas. 
(E) portadores de dermatite atópica ou com diátese atópica são mais suscetíveis à ação de agentes 
irritantes, principalmente os alcalinos, e podem desenvolver dermatite de contato por irritação, toleram 
mal a umidade e ambientes com temperatura elevada. 
 
20. Com relação ao câncer cutâneo ocupacional, assinale a alternativa errada: 
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(A) A exposição de trabalhadores desprotegidos ou mal protegidos, da radiação solar, é a maior causa 
atual de câncer cutâneo ocupacional. 
(B) Agentes químicos não são associados ao câncer ocupacional 
(C) A maior incidência de tumores cutâneos em trabalhadores de pele clara (caucasianos) expostos à luz 
solar é fato constatado. A incidência deepitelioma baso e espinocelular é mais frequente nestes 
trabalhadores. 
(D) O carcinoma do tipo basocelular é aquele que ocorre com maior frequência, cerca de 75% 
(E) Quanto à localização, 65%dos carcinomas espino-celulares estavam localizados na face e região do 
pescoço, 20% nos braços, 14 % nos membros inferiores das mulheres e 3% nos membros inferiores dos 
homens. 
 
21. Com relação ao exame admissional ele deve ser de acordo com NR realizado: 
(A) Antes que o trabalhador assuma as suas atividades 
(B) Nos primeiros 3 dias do início do trabalho 
(C) Nos primeiros 7 dias do trabalho 
(D) No primeiro mês contando que este é um período de experiência 
(E) Nda  
 

22. O exame periódico deverá ser realizado: 
(A) para trabalhadores expostos a riscos ou a situações de trabalho que impliquem o  desencadeamento 
ou agravamento de doença ocupacional, ou, ainda, para aqueles que sejam portadores de doenças 
crônicas, os exames deverão ser repetidos: a cada ano ou a intervalos menores, a critério do médico 
encarregado, ou se notificado pelo médico agente da inspeção do trabalho, ou, ainda, como resultado de 
negociação coletiva de trabalho;  
(B) anual, quando menores de 18 (dezoito) anos e maiores de 45 (quarenta e cinco) anos de idade 
(C) a cada dois anos, para os trabalhadores entre 18 (dezoito) anos e 45 (quarenta e cinco) anos de 
idade 
(D) Há 2 alternativas corretas 
(E) Todas são corretas  
 
23. Sobre os exames médicos, assinale a incorreta: 
(A) No exame médico de retorno ao trabalho, deverá ser realizada obrigatoriamente no primeiro dia da 
volta ao trabalho de trabalhador ausente por período igual ou superior a 30 (trinta) dias por motivo de 
doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não, ou parto. 
(B) No exame médico de mudança de função, poderá ser realizado no exercício da mudança 
(C) No exame médico demissional, será obrigatoriamente realizada até a data da homologação, desde 
que o último exame médico ocupacional tenha sido realizado há mais de: (107.025-8 / I1) - 135 (centro e 
trinta e cinco) dias para as empresas de grau de risco 1 e 2, segundo o Quadro I da NR 4; - 90 (noventa) 
dias para as empresas de grau de risco 3 e 4, segundo o Quadro I da NR 4. 
(D) Por determinação do Delegado Regional do Trabalho, com base em parecer técnico conclusivo da 
autoridade regional competente em matéria de segurança e saúde do trabalhador, ou em decorrência de 
negociação coletiva, as empresas poderão ser obrigadas a realizar o exame médico demissional 
independentemente da época de realização de qualquer outro exame, quando suas condições 
representarem potencial de risco grave aos trabalhadores. 
(E) Todas são corretas 
 

24. Em uma perícia de trabalho, o médico da empresa poderá ser nomeado como perito oficial do caso? 
(A) Não há problema, pois estará atuando em outra função 
(B) Poderá ser perito oficial quando o paciente solicitar 
(C) Poderá ser perito oficial quando a empresa solicitar 
(D) Poderá ser perito oficial quando ambas as partes concordarem 
(E) Não poderá ser perito, pois há conflito de interesse podendo, contudo, ser nomeado perito assistente 
da parte empregadora 
 
25. Sobre a ergonomia no ambiente do trabalho, assinale a correta: 
(A) É regulamentada pela NR 17 
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(B) A ERGONOMIA, em sua NR visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições 
de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de 
conforto, segurança e desempenho eficiente. 
(C) Nesta normativa determina que trabalhador jovem é todo trabalhador com idade inferior a 21 
(dezoito) anos e maior de 16 (quatorze) anos 
(D) Alternativas a e b são corretas 
(E) Alternativa b e c são corretas 
 
26. Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção 
constantes, tais como: salas de controle, laboratórios, escritórios, salas de desenvolvimento ou análise de 
projetos, dentre outros, são recomendadas as seguintes condições de conforto: 
(A) níveis de ruído de acordo com o estabelecido na NBR 10152, norma brasileira registrada no 
INMETRO; 
(B) índice de temperatura efetiva entre 20oC (vinte) e 23oC (vinte e três graus centígrados); 
(C) velocidade do ar não superior a 0,75m/s; 
(D) umidade relativa do ar não inferior a 40 (quarenta) por cento. 
(E) Todas são corretas 
 

27. Qual a diferença entre ser e não ser coberto pela SAT? 
(A) A legislação previdenciária em vigor (Lei Federal n.º 8.213/1991 e Decreto n.º 3.048/1999) estabelece 
que todos os segurados da Previdência Social (Regime Geral), no caso de doenças comuns, têm direito, 
entre outros, aos - -
por invalidez. 
(B) Tanto o auxílio-doença (benefício em espécie, pago a partir do 16.º dia de incapacidade laborativa 
temporária reconhecida pela perícia médica do INSS) como a aposentadoria por invalidez, no caso de 
doenças comuns, exige a carência de 12 contribuições mensais. 
(C) As doenças relacionadas ao trabalho, quando enquadradas nos requisitos dos artigos 19 e 20 da Lei 
Federal n.º 8.213/1991, são equiparadas a acidentes de trabalho. 
(D) Todas são corretas. 
(E) Todas são incorretas. 
 
28. Sobre a associação das doenças segundo sua relação com o trabalho, assinale a incorreta: 
(A) Que no grupo Schilling I, está Trabalho como causa necessária das doenças 
(B) No Schilling I estão incluídas Intoxicação por chumbo, silicose, doenças profissionais legalmente 
reconhecidas 
(C) No grupo Schilling II inclui - Trabalho como provocador de um distúrbio latente, ou agravador de 
doença já estabelecida 
(D) No grupo Schilling II estão incluídas: Doença coronariana, Doenças do aparelho locomotor, Câncer, 
Varizes dos membros inferiores 
(E) Todas são corretas 
 

29. São considerados como acidentes de trabalho: 
(A) Aquele que ocorre no exercício de atividade a serviço da empresa e provoca lesão corporal ou 
perturbação funcional, que pode causar a morte, a perda ou a redução permanente ou temporária da 
capacidade para o trabalho. 
(B) A doença profissional ou do trabalho, produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar 
a determinada atividade. 
(C) Acidente típico, que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa. 
(D) Acidente de trajeto, que ocorre no percurso do local de residência para o de trabalho ou desse para 
aquele, considerando a distância e o tempo de deslocamento compatíveis com o percurso do referido 
trajeto.  
(E) Todas são corretas 
 
30. Qual das características abaixo não faz parte das diretrizes que balizam a própria concepção do 
SUS, a VISAT tem seus princípios norteadores, estabelecidos na Portaria/MS n.º 3.120/1998: 
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(A) Universalidade 
(B) Hierarquização e descentralização 
(C) Parcialidade repetitiva das ações 
(D) Pesquisa-intervenção 
(E) Controle social e participação dos trabalhadores 




