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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de quatro horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que 
acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta; 
 
12 Assine o cartão resposta no verso. 

 

Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 
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Reportagem Fantástico - Edição do dia 29/01/2012 - Atualizado em 02/02/2012 
Formol é usado ilegalmente em salões de beleza para alisar os cabelos 

 
Em 2009 a Anvisa proibiu a venda de formol puro no país todo. Mesmo assim, ele continuou 

sendo usado agora com outros nomes: escova inteligente, marroquina, egípcia e de chocolate. 
As autoridades de saúde já alertaram: o conteúdo do frasco é extremamente perigoso.  
Estamos falando do formol, substância química, de cheiro forte, e cuja venda é controlada. Então, 

por que as mulheres continuam usando o formol? E por que salões de beleza insistem em aplicar o 
produto, em doses excessivas, para alisar o cabelo?... 
 

 
Reportagem é um tipo de gênero textual, que busca recuperar informações apresentadas no dia-a-dia e 
aprofundá-las, além de informar um fato, observa suas raízes e o desenrolar dele. (Faria e Zanchetta, 2002). 
 
01 - No título da reportagem “Formol é usado ilegalmente em salões de beleza para alisar os cabelos”,  temos a 
presença de que tipo de oração: 
a) oração final. 
b) oração causal. 
c) oração preposicional. 
d) oração dissertativa. 
 
02 - As palavras “ilegalmente e extremamente” pertencem a que classe de palavras: 
a) adjetivo e advérbio. 
b) apostos e adjetivo. 
c) advérbios. 
d) adjuntos. 
 
03 - Na informação: “As autoridades já alertaram: o conteúdo do frasco é extremamente perigoso”, qual a 
significação dos dois pontos na frase: 
a) introduzir uma fala. 
b) indicar uma enumeração. 
c) fazer uma citação. 
d) separar um período. 
 
04 - Os porquês sofrem variações conforme sua funcionalidade, assinale a alternativa incorreta sobre os porquês 
da língua portuguesa: 
a) Quando se faz uma pergunta utiliza-se o por que separado e sem acento. 
b) Quando fazemos uma pergunta e colocamos o por que no final da frase, esse é separado e com acento circunflexo. 
c) O porque junto vem na explicação, ou resposta a uma pergunta. 
d) O porquê junto e com acento circunflexo se utiliza como adjetivo. 
 
05 - Segundo a nova ortografia pode-se afirmar sobre a crase: 
a) Obrigatória com a utilização de topônimos. 
b) O acento é facultativo quando o uso do artigo fica facultado antes dos pronomes possessivos. 
c) Proibida antes da palavra masculina e substantivo tomado em sentido genérico ou indeterminado. 
d) Todas as alternativas. 
 
“Há três coisas para as quais eu nasci e para as quais eu dou minha vida. Nasci para amar os outros, nasci para 
escrever, e nasci para criar meus filhos. O ‘amar os outros’ é tão vasto que inclui até perdão para mim mesma, 
com o que sobra. As três coisas são tão importantes que minha vida é curta para tanto. Tenho que me apressar, o 
tempo urge. Não posso perder um minuto do tempo que faz minha vida. Amar os outros é a única salvação 
individual que conheço: ninguém estará perdido se der amor e às vezes receber amor em troca [...].” Clarice 
Lispector (http://claricelispectorclarice.blogspot.com.br/) 
 
06 - A coerência e a coesão são conceitos importantes para compreensão do texto. Assinale a frase que não está 
correta: 
a) Há coisas para as quais eu nasci e dou minha vida: amar os outros, escrever e criar meus filhos. 
b) Há três coisas para as quais nasço e dou minha vida: amar os outros, escrever e criar meus filhos. 
c) Três coisas justificam minha existência: amar os outros, escrever e criar meus filhos. 
d) Há três coisas para as quais justificam meu nascimento e para mim fazer: amar os outros, escrever e criar meus 
filhos. 
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07 - A nova ortografia trata da acentuação com delicadeza, sobre os ditongos abertos assinale a alternativa 
correta: 
a) ideia, estreia, herói. 
b) trofeu, joia, asteroide. 
c) papeis, plateia, paranoia. 
d) assembleia, heroi, boia. 
 
08 - Em relação ao verbo sabemos que ele pode assumir com a simples mudança ou retirada de uma preposição, 
assinale a frase abaixo em que a utilização da preposição está incorreta: 
a) A mãe agrada o filho. 
b) A mãe agrada ao filho. 
c) O filho agrada a mãe. 
d) O filho agrada lhe mãe. 
 
09 - Quanto a utilização da preposição, assinale a frase correta: 
a) Respondi meu patrão. 
b) Respondi ao meu pai. 
c) Respondemos às perguntas. 
d) Respondeu-lhe à altura. 
 
10 - Em relação ao uso do hífen assinale a alternativa correta segundo a reforma ortográfica: 
a) subediretor, hiperinflação, antiherói. 
b) pansexual, pan-americano, mini-hotel. 
c) superomem, vice-rei, subediretor. 
d) subsecretário, minirreforma, autoretrato. 

  
11 - Milton possui um caminhão basculante cuja caçamba, em formato de paralelepípedo reto retângulo, tem 
dimensões de 1,6 m, 3 m e 90 cm. Para transportar um total de 25 m3 de terra com esse caminhão Milton terá 
que fazer, no mínimo: 
a) 4 viagens. 
b) 5 viagens. 
c) 6 viagens. 
d) 7 viagens. 
 
12 - Aristeu perdeu uma aposta e teve que pagar uma rodada de pastéis e refrigerantes na lanchonete do Jander. 
Ao todo, foram consumidos 17 pastéis e 5 refrigerantes. Sabe-se que cada pastel custa 2/5 do valor de um 
refrigerante e o valor da conta ficou em R$ 53,10. Após pagar essa conta, Aristeu pediu mais 3 pastéis e 1 
refrigerante, pagando por esse novo pedido o valor de: 
a) R$ 9,90. 
b) R$ 11,20. 
c) R$ 12,40. 
d) R$ 13,10. 
 
13 - O quadrado de um número natural, adicionado de seu dobro mais 5 unidades é igual a 8. Esse número é: 
a) 0. 
b) 1. 
c) 2. 
d) 3. 
 
14 - Em um grupo de 24 amigos, sabe-se que o número de pessoas que possuem celular é o dobro do número de 
pessoas que possuem notebook e o número de pessoas que possuem notebook e celular é igual a 3. Então, o 
número de pessoas que possuem notebook é igual a: 
a) 6. 
b) 7. 
c) 8. 
d) 9. 
 
15 - Numa metalúrgica, 7 máquinas, trabalhando 12 horas por dia produzem 6300 peças. Se fossem 8 máquinas, 
trabalhando 10 horas por dia, seriam produzidas: 
a) 5500 peças. 
b) 5800 peças. 
c) 6000 peças. 
d) 6150 peças. 
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16 - Na edição de um texto através do software Microsoft Word 2003 (em Português do Brasil), pode-se 
selecionar todo um texto através da seguinte combinação de teclas:  
a) Ctrl + A. 
b) Ctrl + T. 
c) Ctrl + C. 
d) Ctrl + V. 
 
17 - Ao se realizar o download de um arquivo de texto via internet e salvá-lo na área de trabalho do Windows, 
este ficará alocado na seguinte memória do computador:  
a) Memória Principal (RAM). 
b) Memória Secundária (HD). 
c) Memória ROM (BIOS). 
d) Memória Regional (MR). 
 
18 - A figura abaixo representa uma porta e também um conector, relacionados com a seguinte tecnologia: 
a) PCA. 
b) PS/2. 
c) Serial. 
d) USB. 
 
 
 
 
19 - Para realizar a edição e visualização de um arquivo com extensão .xls, deve-se utilizar o seguinte aplicativo:  
a) Microsoft Access. 
b) Microsoft Excel. 
c) Microsoft Word. 
d) Microsoft Paint. 
 
20 - Fazendo uso do navegador Internet Explorer ou Mozilla Firefox, o atalho via teclado que tem como função 
atualizar a página que está sendo visualizada é:  
a) Shift + R. 
b) F5. 
c) Alt + A. 
d) F13. 
 

21 - Aproximadamente, qual é a densidade demográfica do município de Fazenda Rio Grande? 
a) 700 habitantes por km². 
b) 770 habitantes por km². 
c) 800 habitantes por km². 
d) 880 habitantes por km². 
 
22 - Em que ano foi criada no município de Fazenda Rio Grande a Paróquia de São Gabriel da Virgem 
Dolorosa? 
a) 1.968. 
b) 1.978. 
c) 1.988. 
d) 1.998. 
 
23 - Em que data foi instalado o Município de Fazenda Rio Grande? 
a) 16/11/1.981. 
b) 01/07/1.983. 
c) 26/01/1.990. 
d) 01/01/1.993. 
 
24 - Francisco Claudino Ferreira entrou para a história do município de Fazenda Rio Grande como: 
a) Primeiro médico a clinicar na região. 
b) Primeiro prefeito eleito pelo voto direto. 
c) Primeiro proprietário de terras da localidade.  
d) Primeiro religioso a oficiar uma missa na cidade. 
 
25 - O aldeamento original formado pelos índios na região onde hoje se localiza o município de Fazenda Rio 
Grande era denominado: 
a) Capocu.   c) Pocacu. 
b) Cupoca.   d) Pocuca. 
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26 - Quando de sua criação, qual era a principal atividade da Fazenda Rio Grande? 
a) Agricultura de subsistência. 
b) Criação de cavalos. 
c) Horticultura. 
d) Plantação de gêneros de primeira necessidade. 
 
27 - Quanto tempo se passou entre a criação e a instalação do município de Fazenda Rio Grande? 
a) Exatos três anos. 
b) Mais de três anos. 
c) Nenhum dia, nosso município foi criado e instalado na mesma data. 
d) Quase três anos. 
 
28 - O atual Ministro do Esporte do Brasil é: 
a) Orlando Silva. 
b) Paulo Bernardo. 
c) Aldo Rebelo. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
29 - Segundo os historiadores do Município de Fazendo Rio Grande, qual o significado do termo “iguaçu” em 
tupi-guarani? 
a) Água doce ou rio de água doce. 
b) Água grande ou rio grande. 
c) Água sagrada ou rio sagrado. 
d) Água tortuosa ou rio bravo. 
 
30 - O Estado do Paraná possui quantos anos de emancipação? 
a) 500. 
b) 502. 
c) 503. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

31 - O empregador deve realizar uma analise ergonômica do local de trabalho para avaliar as possíveis 
adaptações das condições de trabalho, qual Norma Regulamentadora trata desse assunto:  
a) NR-15 
b) NR-16 
c) NR-17 
d) NR-23 
 
32 - Para serviços em estabelecimentos de saúde o PCMSO, deve constar: 
a) Os procedimentos a serem adotadas para diagnosticar, acompanhamento e prevenção da soroconverção e das 
doenças. 
b) As medidas para descontaminação do local de trabalho. 
c) O tratamento médico de emergência para os trabalhadores. 
d) Todas as afirmações anteriores estão corretas. 
 
33 - Sobre a CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes: 
a) É obrigatória para todas as empresas que possuam trabalhadores regidos pela CLT e o numero atende o Quadro I da 
NR-5. 
b) Existem trabalhadores eleitos e indicados que fazem parte desta Comissão. 
c) É importante o trabalho para a prevenção de acidentes. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
34 - Os exames médicos compreendidos na NR-7 são: 
a) avaliação clinica, abrangendo anamnese ocupacional e exame físico e mental. 
b) exames complementares, realizados de acordo com os termos especificados na NR-5, bem como seus anexos. 
c) As alternativas “a” e “b” estão corretas. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
35 - Quando que se tem a obrigatoriedade de se realizar o exame médico de retorno ao trabalho: 
a) Assim que o empregado volta ao trabalho independente do tempo que ficou afastado. 
b) No primeiro dia após o seu afastamento. 
c) No primeiro dia da volta ao trabalho após período igual ou superior a 30 (trinta) dias. 
d) Somente quando o empregado fica afastado por auxilio maternidade. 
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36 - O Ruído é um agente físico que causa a perda irreversível total ou parcial da audição aos trabalhadores 
expostos a decibéis acima dos Limites de Tolerância fixados pela legislação. Quais são os anexos que tratam desse 
assunto de acordo com a portaria MTb 3.214 de 8.6.78:  
a) NR-15 – Anexo I. 
b) NR-16 – Anexos II e IV. 
c) NR-15 – Anexos I e II. 
d) NR-17 – Anexo III. 
 
37 - Relacione a NR (norma regulamentadora) com o respectivo assunto. Após, marque a alternativa que 
corresponda a sequência correta de cima para baixo: 
I – NR 4 
II – NR 5 
III – NR 9 
IV – NR 15 
( ) PPRA – Programa de prevenção de riscos ambientais. 
( ) Atividades o operações insalubres. 
( ) SESMT – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. 
( ) Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA. 
a) I, II, III e IV 
b) IV, III, II e I 
c) III, IV, I e II 
d) III, I, II e IV 
 
38 - Sobre Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), é correto afirmar: 
a) O empregador designará entre seus representantes o Presidente da CIPA, e os representantes dos empregados 
escolherão entre os titulares o vice-presidente. 
b) A CIPA terá que elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas de segurança e 
saúde no trabalho. 
c) A empresa deverá promover treinamento para os membros da CIPA, titulares e suplentes, antes da posse. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
39 - Sobre Auditoria e Perícia médica é correto afirmar, exceto: 
a) O médico tem direito de intervir, quando em função de auditor, assistente técnico ou perito, nos atos profissionais de 
outro médico, ou fazer qualquer apreciação em presença do examinado. 
b) É vedado ao médico assinar laudos periciais, auditoriais ou de verificação médico-legal quando não tenha realizado 
pessoalmente o exame. 
c) É vedado receber remuneração ou gratificação por valores vinculados a glosa ou ao sucesso da causa, quando na 
função de perito ou de auditor. 
d) O médico tem direito a justa remuneração pela realização do exame pericial. 
  
40 - Sobre os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT) nos membros superiores é correto 
afirmar: 
a) É bem provável a ocorrência de distúrbio por sobrecarga funcional entre trabalhadores cuja atividade prevê pouco 
uso das mãos (por exemplo: gerentes em geral, vendedores...) 
b) A maioria dos casos são curáveis e dificilmente se cronificam. 
c) Os homens são duas a três vezes mais predispostos a apresentar DORT que as mulheres. 
d) Como ferramentas de trabalho, podemos definir os membros superiores como polivalentes, universais, de 
extraordinária precisão, de grande durabilidade e baixa vulnerabilidade. 
 
41 - Sobre responsabilidade profissional, Capítulo III, Código e Ética Médica, Resolução CFM n 1.931/09, é 
correto afirmar, exceto: 
a) É vedado ao médico causar dano ao paciente, por ação ou omissão, caracterizável como imperícia, imprudência ou 
negligencia. 
b) Na ausência de médico plantonista substituto, a direção técnica do estabelecimento de saúde não necessita 
providenciar a substituição, sendo obrigação do médico plantonista. 
c) É vedado ao médico deixar de esclarecer ao trabalhador sobre as condições de trabalho que ponham em risco sua 
saúde, devendo comunicar o fato aos empregadores responsáveis. 
d) É vedado ao médico deixar de esclarecer o paciente sobre os determinantes sociais, ambientais ou profissionais de 
sua doença. 
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42 - Sobre PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) assinale a assertiva correta: 
I – Compete ao empregado garantir a elaboração e efetiva implementação do PCMSO, bem como zelar pela sua 
eficácia. 
II – O exame médico admissional, poderá ser realizada após o trabalhador assumir suas atividades. 
III - Os dados obtidos nos exames médicos, incluindo avaliação clínica e exames complementares, as conclusões e 
as medidas aplicadas deverão ser registrados em prontuário clínico individual, que ficará sob a responsabilidade 
do médico-coordenador do PCMSO. 
IV - O PCMSO deverá obedecer a um planejamento em que estejam previstas as ações de saúde a serem 
executadas durante o ano, devendo estas ser objeto de relatório anual. 
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
d) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 
 
43 - Sobre ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) é correto afirmar: 
a) Para cada exame médico realizado, previsto no PCMSO, o médico emitirá o Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, 
em 3 (tres) vias. 
b) A segunda via do ASO será obrigatoriamente entregue ao trabalhador, mediante recibo na primeira via. 
c) O ASO deverá conter o nome completo do trabalhador, podendo ser dispensado o número de registro de sua 
identidade e sua função. 
d) O ASO não necessita, obrigatoriamente, conter o nome do médico coordenador, quando houver, com respectivo 
CRM. 
 
44 - O Diabetes Mellitus é uma doença comum e de incidência crescente. Desta forma marque a alternativa 
correta, exceto: 
a) Poliúria, polifagia e polidipsia são sintomas clínicos de diabetes. 
b) Idade acima de 45 anos, sobrepeso e obesidade central são fatores indicativos de maior risco para diabetes. 
c) Cerca de 50% da população com diabetes não sabe que são portadores da doença, algumas vezes permanecendo não 
diagnosticados até que se manifestem sinais de complicações. 
d) Resultado de glicemia de jejum entre 126 mg/dL e 200 mg/dL, sem sintomas clínicos é diagnóstico de diabetes, não 
sendo necessário confirmação com nova glicemia. 
 
45 - Sobre fiscalização trabalhista e previdenciária é correto afirmar, exceto: 
a) A inspeção do trabalho tem por finalidade a prevenção e manutenção adequada dos direitos trabalhistas dos 
empregados, perante a relação trabalhista com o empregador, podendo ser pessoa de direito privado ou públicos. 
b) É possível, quando verificados procedimentos irregulares na empresa, mas sanáveis, que o auditor, antes de aplicar 
eventual multa, de prazo para a correção. 
c) A inspeção do trabalho se dará em horário previamente estabelecido, devendo ocorrer em horário diurno. 
d) O Auditor fiscal do trabalho pode adotar outros meios de análise da documentação, podendo até mesmo solicitar a 
busca e apreensão de documentos, livros, materiais, equipamentos e assemelhados mediante o Auto de Apreensão e 
Guarda. 
 
46 - Solventes são substancias orgânicas, liquidas e voláteis, que pertencem a diversos grupos químicos. Sobre 
intoxicações por solventes é correto afirmar, exceto: 

a) A principal via de absorção dos solventes orgânicos é a cutânea. 
b) Para as dosagens das substancias, pode-se utilizar a do próprio solvente no sangue, na urina ou na urina. 
c) A intoxicação por um solvente é caracterizada pela presença de danos detectados por meios clínicos ou laboratoriais. 
d) Os solventes clorados são extremamente hepatotóxicos e a lesão, inicialmente é percebida apenas pela elevação das 
transaminases no sangue. 
 
47 - Vários trabalhos relacionam as tarefas e atividades que estão associadas com o desenvolvimento de 
LER/DORT. Relacione a patologia com a respectiva atividade e marque a assertiva que corresponde a sequência 
correta: 
1 – Síndrome do desfiladeiro torácico 
2 – Doença de De Quervain 
3 – Tendinite Bicipital 
4 – Síndromes do Manguito Rotador e de Colisão do Ombro 
A – torcer roupas, apertar botão com o polegar, uso de ferramentas retas (chaves de fenda) 
B – trocar lâmpadas, pintar paredes, lavar vidraças 
C – trocar marcha de veículos com cambio mecânico duro, limpeza de pisos, paredes e vidraças, operação de 
comandos localizados acima dos ombros. 
D - carregar pesos 
a) 1-B; 2-A; 3-D; 4-C 
b) 1-A; 2-D; 3-C; 4-A 
c) 1-B; 2-A; 3-C; 4-D 
d) 1-D; 2-B; 3-A; 4-C 
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48 - Asbestose é a pneumoconiose associada à exposição ao asbesto, também conhecido como amianto. Relacione 
V para verdadeiro e F para falso e marque a assertiva que corresponde a sequencia correta: 
1 - ( ) Asbesto é uma agente reconhecidamente cancerígeno, associado a um tipo raro de câncer que é o 
mesotelioma de serosas. 
2 - ( ) O período de latência da Asbestose, normalmente é superior a 20 anos, não sendo necessária exposição 
continuada. 
3 - ( ) Indivíduos e grupos ocupacionalmente expostos ao asbesto devem ser estimulados a não fumar, devido ao 
maior risco de câncer. 
4 - ( ) Atualmente existe tratamento específico para asbestose. 
a) 1-V, 2-V, 3-F e 4-F 
b) 1-F, 2-V, 3-V e 4-F 
c) 1-V, 2-V, 3-V e 4-F 
d) 1-F, 2-F, 3-V e 4-V 
 
49 - Dermatite de contato é a dermatose ocupacional mais comum. Marque a alternativa correta: 
a) A apresentação menos freqüente é a dermatite eczematosa nos locais de exposição. 
b) A dermatite alérgica de contato é mais comum que dermatite de contato irritativa. 
c) No setor da construção civil os principais riscos são cimento, madeiras e equipamentos de proteção individual de 
borracha. 
d) O tratamento precoce não influencia na evolução da doença, melhorando o prognóstico, evitando possíveis seqüelas. 
 
50 - Dentre os inseticidas, os fosforados são os que mais provocam intoxicações e ainda grande número de mortes 
no país. Marque a alternativa correta, exceto: 
a) Esse inseticidas são bem absorvidos pela pele e por ingestão, e pouco por inalação. 
b) A ação desses agrotóxicos se dá pela inibição de enzimas no organismo chamadas de colinesterases. 
c) Sudorese, salivação excessiva, tremores, abalos musculares são alguns dos sintomas e sinais clínicos de intoxicação 
por orgonafosforados. 
d) A contaminação por certos organofosforados não leva, a longo prazo, a distúrbios de coagulação. 
 
 
 
 







