
1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições
gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza, peça ao aplicador de
prova para entregar-lhe outro exemplar.

2 Este caderno contém 60 questões objetivas. quatro. Cada questão apresenta alternativas de
resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à
resposta assinalada na prova.

3. O cartão-resposta 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-o ao aplicador de prova.

4. No cartão-resposta, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta PRETA,
preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro dos seus limites e sem rasuras.

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 cartão-resposta.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após decorridas de prova, eduas horas
somente será permitido levar o caderno de prova a partir das , desde que permaneça na16 horas
sala até esse horário.

7. .AO TERMINAR, DEVOLVAO CARTÃO-RESPOSTA AOAPLICADOR DE PROVA

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADOESTE CADERNO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES
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CONHECIMENTOS GERAIS – LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o Texto 1 para responder às questões de 01 a 07.

Texto 1 – Círculo vicioso

Disponível em: <http://www.saiadolugar.com.br/dia-a-dia-do-empreendedor/um-
ciclo-vicioso-que-pode-atrapalhar-a-produtividade-de-uma-empresa/>.  Acesso
em: 30 jan. 2015.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando  a  articulação  entre  os  discursos  verbal  e
não verbal, o tema central do Texto 1 é a 

(A) condução respeitosa da equipe de trabalho.

(B) gestão das novas tecnologias para a otimização do
tempo.

(C) administração de conflitos entre os colegas.

(D) formalização dos encaminhamentos burocráticos do
setor.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A coesão do texto é garantida pela indicação da

(A) referencialidade pelas catáforas.

(B) cadencialidade pelas aliterações.

(C) direcionalidade pelas placas.

(D) sequencialidade pelas setas.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O recurso linguístico que faz progredir o texto é

(A) a intransigência dos superiores.

(B) a falta de colaboração da equipe.

(C) o diálogo estabelecido entre as partes envolvidas.

(D) o desencontro entre as expectativas dos grupos.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A articulação textual, indicada pelo título do texto, equivale
ao sentido construído pelo seguinte provérbio:

(A) “Estou em um beco sem saída”.

(B) “Acordou com a avó atrás do toco”.

(C) “Deus ajuda a quem cedo madruga”.

(D) “Não sei se caso ou se compro uma bicicleta”.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os  pontos  de  interrogação empregados  no  texto  têm  a
função de mostrar

(A) o regime de trabalho exigido diante da capacidade da
equipe.

(B) a reação das pessoas diante das soluções apresenta-
das.

(C) a rotina de produção frente às demandas empresariais.

(D) o  compromisso da gerência diante  da  necessidade
coletiva.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto mostra um conflito gerado entre as possibilidades
de deliberações  

(A) individuais e coletivas.

(B) objetivas e subjetivas.

(C) humanas e materiais.

(D) virtuais e presenciais.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A função do pronome “isso” no texto conduz à

(A) indefinição do tema.

(B) remissão metafórica.

(C) referenciação anafórica.

(D) indeterminação do sujeito.

língua_portuguesa_superior



UFG/CS                                                                                      CONCURSO PÚBLICO                                                                                         TAE/2015

Leia o Texto 2 para responder às questões de 08 a 10.

Texto 2

Disponível  em:  <http://recortesdelogistica.blogspot.com.br/2014/06/tirinhas-
de-logistica_17.html>. Acesso em: 20 mar. 2015.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O humor da tira é produzido pelo mal-entendido resultante

(A) das escolhas lexicais inadequadas para a interação
face a face.

(B) do uso de diferentes padrões linguísticos para nomear
funções de trabalho.

(C) das relações sociais conflituosas na distribuição das
tarefas cotidianas.

(D) do emprego de expressões inapropriadas entre supe-
riores e subalternos.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A linguagem empregada na tirinha caracteriza

(A) uma forma direta de raciocinar.

(B) uma maneira lógica de pensar.

(C) um estilo coloquial de falar.

(D) um modo espontâneo de ser.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Do último quadro da tirinha, pela associação entre os re-
cursos verbal e não verbal, infere-se que

(A) a profissão referida no anúncio é pouco valorizada.

(B) o jornal veiculou uma propaganda enganosa.

(C) a personagem representa um papel falso. 

(D) o sujeito enunciativo não sabe ler.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

língua_portuguesa_superior
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CONHECIMENTOS GERAIS – MATEMÁTICA 

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em certo estado, de janeiro a junho, 26 mil pessoas migra-
ram de empresa de telefonia móvel, enquanto 20 mil mi-
graram o telefone fixo, mantendo o número original. Se em
todo o país, neste mesmo período, 2,1 milhões de trocas
foram feitas, então qual é o valor que mais se aproxima do
porcentual referente ao total, no estado, representado em
relação ao total do país?

(A) 1,23%

(B) 2,19%

(C) 23,70%

(D) 43,47%

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O dono de um posto de combustíveis fixará os novos pre-
ços do litro de gasolina e de etanol, de modo que a dife-
rença desses preços seja de um real. Além disso, ele quer
que o cliente possa escolher qualquer um dos combustí-
veis, sem precisar fazer a conta para saber qual é mais
vantajoso. Para isto, ele se baseou apenas no gasto com
combustível, considerando um veículo flex, que tem o con-
sumo de um litro de gasolina a cada dez quilômetros per-
corridos, e que, com etanol, percorre sete quilômetros por
litro. Os valores, em reais, que mais se aproximam do de-
sejado pelo dono do posto, são, respectivamente:

(A) 2,099 e 3,099

(B) 2,339 e 3,339

(C) 2,449 e 3,449

(D) 2,579 e 3,579

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma fazenda exportou em 2014 um total de 1 500 tonela-
das de carne bovina. De acordo com o contrato, o paga-
mento foi em reais, mas o valor da arroba do boi foi fixado
em dólar. A taxa de câmbio do dia de pagamento era de um
dólar a R$ 2,26, ao passo que o preço de uma arroba era
US$ 51. Planejando estabelecer um novo contrato para o
ano de 2015, com um mesmo total exportado, 1 500 tone-
ladas, os novos valores são US$ 43 por arroba, com uma
taxa de câmbio de um dólar a R$ 3,20, o fazendeiro quer
calcular a diferença entre o valor total que será arrecadado
em 2015 e o valor total arrecadado em 2014. Com base
nessas informações, o valor, em reais, que mais se aproxi-
ma dessa diferença é:

(A) +33 510,00

(B) +13 694,00

(C) -1 410,00

(D) -12 000,00

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um  comerciante  comprou  e  vendeu  um  certo  produto,
sempre a mesma quantidade, realizando o lucro mensal-
mente como sendo a diferença do valor pago na compra
pelo valor recebido pela venda. O gráfico a seguir  apre-
senta os valores em milhares de reais,  respectivamente,
para compra e venda nos quatro meses iniciais do ano.
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Com  base  nas  informações  apresentadas  no  gráfico,  o
maior lucro ocorreu no mês de

(A) janeiro.

(B) fevereiro.

(C) março.

(D) abril.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quatro  filhas  estavam  na  cozinha no momento  em que
apenas  uma  delas  colocou  o  dedo  no  bolo  confeitado.
Quando a mãe viu a marca de dedo, questionou as crian-
ças para descobrir quem tinha mexido no bolo. Ela ouviu,
então, o relato das quatro filhas: 

– Eu não mexi, diz Joana.
– Foi a Lara, diz Vitória. 
– Foi a Vitória, diz Luna. 
– A Luna não disse a verdade, diz Lara. 

Sabendo  que  somente  um  dos  relatos  tem valor  lógico
falso, então, quem mexeu no bolo foi a filha de nome

(A) Vitória.

(B) Joana.

(C) Luna.

(D) Lara.

matemática_superior
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CONHECIMENTOS GERAIS – INFORMÁTICA

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No editor de texto LibreOffice, (a) Ortografia e Gramática e
(b) Nota de Rodapé são opções que podem ser acessa-
das, respectivamente, nos menus

(A) Ferramentas e Inserir.

(B) Formatar e Tabela.

(C) Editar e Arquivo.

(D) Exibir e Janela.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um dos princípios básicos da informática é o tratamento
das  informações  em  meio  digital,  cuja  manipulação  por
dispositivos  periféricos pode ser somente de entrada de
informações, somente de saída de informações ou de en-
trada e de saída. Os dispositivos possuem capacidades de
armazenamento  diferentes,  tais  como  disco  rígido,  pen
drive, DVD e CD-ROM. As capacidades aproximadas de
unidade de armazenamentos reconhecidas, hoje, são

(A) 2.0TB, 32MB, 4.7 MB e 700KB.

(B) 500GB, 16GB, 7.4TB e 700TB.

(C) 1.0TB, 4MB, 4.7GB e 700GB.

(D) 3.0TB, 8GB, 4.7GB e 700MB.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um usuário de um computador com o sistema operacional
Windows 7, que deseja configurar as permissões de pasta
de arquivos para tornar visíveis arquivos ocultos, deve

(A) escolher a pasta, ir no menu Editar e clicar em Modifi-
car a Pasta na opção renomear Arquivo e Pasta.

(B) abrir a Pasta, clicar com o botão direito e escolher a
opção Geral,  em seguida opção de Modo de Exibi-
ção.

(C) clicar no botão Iniciar do Windows, escolher o painel
de controle e entrar em Geral, escolhendo a aba Ar-
quivo e Pasta.

(D) selecionar a Pasta, ir na aba Organizar, escolher op-
ções de Pasta e Pesquisa e selecionar Modo de Exi-
bição.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A internet é hoje a principal ferramenta para qualquer insti-
tuição desenvolver atividades de gestão, como enviar e-
mail,  postar informações na página e acessar conteúdo.
São aplicativos da internet na respectiva ordem browser,
correio e aplicativo de rede social:

(A) Opera, Outlook e Likedin.

(B) Windows Update, Gmail e Whatsapp.

(C) Google Chrome, Filezilla e Facebook.

(D) Internet Explorer, Hotmail e Firebird.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É um software ou hardware que verifica as  informações
provenientes da internet, com o objetivo de permitir ou blo-
quear o acesso ao computador de acordo com as configu-
rações aplicadas, ajudando a impedir  o acesso indevido
de hackers ou programas maliciosos em um computador
via internet. Essa definição refere-se a

(A) criptografia.

(B) firewall.

(C) antivírus.

(D) phishing.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

informática_superior
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma pesquisa foi realizada em 2015 para determinar o nú-
mero de casos de pneumoconioses no estado de Goiás du-
rante o ano de 2013. Foram utilizados dados dos sistemas
de informação de saúde estaduais e considerados como ca-
sos da doença aqueles em que havia comprovação por al-
terações em exames de imagem, além de critérios clínicos.
Os dados foram comparados com os resultados de uma ou-
tra pesquisa realizada em 2013 no estado de Minas Gerais,
que determinou a prevalência de  pneumoconioses nesse
estado. Quanto ao delineamento, que tipo de estudo epide-
miológico foi adotado na pesquisa em 2015?

(A) Caso-controle.

(B) Transversal.

(C) Coorte histórica.

(D) Estudo ecológico.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A epidemiologia estuda os determinantes e as condições
de ocorrência das doenças e dos agravos à saúde em po-
pulações humanas. O conhecimento de testes diagnósti-
cos e de bioestatística auxilia a comparar a ocorrência de
eventos (agravos à saúde) e a considerar se as diferenças
observadas devem ou não ser atribuídas ao acaso. Desse
modo,

(A) a sensibilidade de um teste diagnóstico expressa a
probabilidade de o teste dar negativo na ausência de
doença.

(B) a especificidade de um teste diagnóstico expressa a
probabilidade de o teste dar positivo na presença de
doença.

(C) o  Odds Ratio  (razão de chances) é uma medida de
associação  usada  em  estudos  de  caso-controle  e
transversais controlados.

(D) o intervalo de confiança define os limites superior e
inferior  de  um conjunto  de  valores  que certamente
contém no seu interior o valor verdadeiro do efeito da
intervenção do estudo.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em uma comunidade, no ano de 2009, havia 60 pessoas
com diagnóstico de hanseníase. Já no ano de 2010, foram
diagnosticados mais 45 casos de hanseníase e, no decor-
rer deste mesmo ano, 32 pessoas foram consideradas cu-
radas após tratamento. Depois de um período de enchen-
tes  nessa  mesma comunidade,  ocorreram  40  casos  de
leptospirose, sendo que 12 pessoas foram a óbito. Consi-
derando o número de habitantes da comunidade estável,
entre 2009 e 2010, de 300.000 habitantes, quais valores
representam, respectivamente, o coeficiente de incidência
de hanseníase e o coeficiente de letalidade da leptospiro-
se, medidos em 2010?

(A) 15/100.000 e 30%

(B) 20/100.000 e 30%

(C) 15/100.000 e 1,5%

(D) 24/100.000 e 15%

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Código do Processo Civil brasileiro prevê, nos casos em
que a prova do fato depender de conhecimento técnico ou
científico, a nomeação do médico perito. Há também pos-
sibilidade de indicação de assistentes técnicos. O assis-
tente técnico

(A) é indicado pelo juiz.

(B) apresenta ao juiz quesitos complementares pertinen-
tes ao caso.

(C) é impedido de acompanhar o médico perito na colhei-
ta de provas periciais.

(D) apresenta inicialmente seu laudo pericial ao médico
perito para apreciação e, posteriormente, ao juiz.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a Portaria Federal n.1339/GM-MS, de 18/11/1999,
são transtornos mentais e do comportamento relacionados
ao trabalho:

(A) transtorno cognitivo leve e esquizofrenia.

(B) episódios depressivos e psicopatia.

(C) neurastenia e estado de estresse pós-traumático.

(D) esquizofrenia e transtorno orgânico de personalidade.

médico_área_perícia_médica
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▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo o regulamento da Previdência Social,

(A) a empresa é obrigada a informar à Previdência Social
todos os acidentes de trabalho ocorridos com seus
empregados, mesmo que não haja afastamento das
atividades, até o terceiro dia útil seguinte ao da ocor-
rência. 

(B) a  comunicação  à  Previdência  Social,  em  caso  de
morte,  deverá  ser  realizada até  o  primeiro  dia  útil
após o óbito.

(C) a entidade sindical, se a empresa não fizer o registro
da CAT (comunicação de acidente de trabalho), po-
derá efetivar a qualquer tempo o registro deste instru-
mento junto à Previdência Social.

(D) o registro da CAT, caso seja realizado no prazo legal
por outros que não a empresa, cessa a possibilidade
de multas aplicáveis a esta.

 
▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o que dispõe a NR 32 (Segurança e Saúde
no Trabalho em Serviços de Saúde,  Portaria n.  485,  de
11/11/2005),

(A) deve ser fornecido, a todo trabalhador dos serviços
de  saúde,  gratuitamente,  programa  de  imunização
ativa contra tétano, difteria e hepatite B. 

(B) é facultado ao serviço de saúde privado decidir sobre
a instituição de programa de imunização ativa.

(C) é facultado ao serviço de saúde privado decidir sobre
a gratuidade do programa de imunização ativa.

(D) é vedado ao médico responsável pelo PCMSO (Pro-
grama de Controle Médico e Saúde Ocupacional) in-
terferir no programa de vacinação ativa, visto que ele
é padronizado nacionalmente.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O sistema de trabalho em turnos noturnos pode trazer pre-
juízos à saúde do trabalhador. Quais são as doenças mais
prevalentes relacionadas a este tipo de trabalho?

(A) Doenças gastrointestinais e distúrbios da audição.

(B) Labirintopatias e doenças cardiovasculares.

(C) Doenças cardiovasculares e doenças gastrointestinais.

(D) Doenças autoimunes e doenças cardiovasculares.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A disciplina de psicopatologia do trabalho vem, nas últimas
décadas, avaliando a interface homem e organização do
trabalho  (DEJOURS,  1987;  WISNER,  1994;  VAISSMAN,
2004). Sabe-se que a organização do trabalho pode exer-
cer impactos psíquicos sobre o homem. A esse respeito,

(A) os estudos desenvolvidos por Dejours sugerem que
a organização do trabalho é responsável pelas con-
sequências penosas ou favoráveis para o funciona-
mento psíquico do trabalhador.

(B) o modelo taylorista (TAYLOR, 1911) de organização
científica do trabalho contribui para reduzir a ansieda-
de individual por promover maior integração entre os
trabalhadores.

(C) os  impactos  psíquicos  da  organização  do  trabalho
dissociam-se  do  desenvolvimento  do  consumo  au-
mentado de drogas ilícitas.

(D) os estudos desconsideram as estratégias defensivas
como mecanismo de o trabalhador modificar, transfor-
mar e minimizar sua percepção de realidade.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na área de fisiologia do trabalho e ergonomia, a expres-
são “carga de trabalho”

(A) refere-se ao peso máximo que pode ser levantado e
suportado por um indivíduo de aproximadamente 70
kg de peso corporal.

(B) contrapõe-se à teoria de que há uma tensão perma-
nente entre as exigências do processo laboral e as
capacidades biológicas e psicológicas dos trabalha-
dores para respondê-las.

(C) corrobora a importância dos estudos relativos às ca-
racterísticas da organização do trabalho.

(D) reitera que as condições físicas (calor, ruído, poeiras,
ventilação, gases) são preponderantes às psicossoci-
ais em favorecer ou limitar o processo de saúde.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo  o  Ministério  da  Saúde  do  Brasil  (Portaria  n.
1.823, de 23/08/2012, Política Nacional de Saúde do Tra-
balhador e da Trabalhadora), são considerados trabalha-
dores:

(A) os homens e as mulheres, desde que atuem no cha-
mado mercado formal de trabalho, independentemen-
te de sua localização, urbana ou rural.

(B) o assalariado e o autônomo, desde que contribuam
com a Previdência Social Oficial.

(C) o aprendiz e o estagiário, desde que a empresa con-
tratante não tenha débitos trabalhistas junto à Previ-
dência Social Oficial.

(D) os desempregados e os aposentados, independente-
mente de seu histórico de contribuição à Previdência
Social. 
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▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o Código de Ética Médica (Resolução CFM
n. 1931, de 17/09/2009), o médico

(A) poderá realizar exames médico-periciais de corpo de
delito em seres humanos no interior de prédios ou de
dependências de delegacias de polícia, unidades mi-
litares, casas de detenção e presídios.

(B) poderá ser perito ou auditor do próprio paciente ou de
pessoa de sua família.

(C) poderá  ser  perito  ou  auditor  de  empresa  em  que
atuou, desde que seu desligamento já ultrapasse cin-
co anos.

(D) está impedido de receber remuneração ou gratifica-
ção por valores vinculados à glosa ou ao sucesso da
causa, quando na função de perito ou de auditor.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Instrução Normativa n. 98, do Ministério do Trabalho e
Emprego,  de  5/12/2013,  traz  exemplos  de  possíveis  le-
sões (entidades nosológicas) e sua relação com a ativida-
de realizada  pelo  trabalhador.  Uma dessas  associações
pertinentes, do ponto de vista fisiopatológico, é:

(A) dedo em gatilho, por compressão palmar associada à
realização de força ao apertar alicates e tesouras.

(B) síndrome  do  desfiladeiro  torácico,  por  compressão
palmar  associada  à  realização  de  força  ao  operar
compressores pneumáticos.

(C) síndrome do túnel do carpo, por compressão da me-
tade distal do antebraço ao carregar objetos pesados
apoiados no antebraço.

(D) tenossinovite de DeQuervain, por esforço manual do
antebraço em pronação ao carregar objetos pesados
apoiados no antebraço.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A avaliação dos Anuários Estatísticos da Previdência So-
cial, de 1980 a 2010, mostra tendências em relação aos
acidentes do trabalho no Brasil e revelam que

(A) os acidentes mais prevalentes são aqueles que cau-
sam fraturas, amputações e outros ferimentos.

(B) as lesões por esforço repetitivo (LER) mantiveram-se
na quarta colocação em frequência absoluta, durante
todo o período. 

(C) os transtornos mentais e comportamentais (episódios
depressivos, estresse e ansiedade), paulatinamente,
passaram a ocupar o segundo lugar em frequência
absoluta.

(D) a  prevalência  dos  acidentes  de  trajeto  manteve-se
inalterada no período.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A OIT (Organização Internacional do Trabalho) foi  criada
em 1919, como parte do Tratado de Versalhes, que pôs
fim à Primeira Guerra Mundial. A OIT

(A) passa a ter o Brasil como membro após a Segunda
Guerra Mundial.

(B) é uma agência especializada da ONU (Organização
das Nações Unidas), desde sua criação em 1919.

(C) considera que todo Estado-membro é obrigado a res-
peitar os direitos e princípios fundamentais definidos
por ela, tendo sido ou não ratificadas as convenções
a eles correspondentes.

(D) trata, na convenção n. 18 (OIT. 1925) da reparação
dos acidentes de trabalho e traz sua primeira lista de
doenças profissionais, contendo as pneumoconioses
e as alterações auditivas induzidas pelo ruído.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocu-
pacional,  Portaria  n.  24 de 29/12/1994)  estabelece o se-
guinte:

(A) o exame de retorno ao trabalho deve ser  realizado
antes do primeiro dia da volta ao trabalho.

(B) os exames médicos admissional, demissional, de mu-
dança de função, periódico e de retorno ao trabalho
são obrigatórios.

(C) o exame médico admissional deverá ser realizado du-
rante o primeiro dia de trabalho.

(D) o exame médico de mudança de função deverá ser
realizado no primeiro dia de trabalho na nova função.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Portaria n. 9 da SIT (Secretaria de Inspeção do Traba-
lho), de 30/03/2007, aprova o anexo II da Norma Regula-
mentadora n.  17,  contemplando o  trabalho  em teleaten-
dimento/telemarketing. Um dos parâmetros estabelecidos 
por essa portaria estipula que:

(A) o tempo de trabalho em efetiva atividade é  de,  no
máximo, cinco horas diárias.

(B) as pausas deverão ser concedidas em períodos de
dez minutos contínuos.

(C) o intervalo para repouso e alimentação para a ativida-
de deve ser de trinta minutos.

(D) o fornecimento de nome e sobrenome do trabalhador
ao cliente é exigido durante prescrições dos diálogos
de trabalho.
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▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Professores apresentam elevada ocorrência de alterações
vocais relacionadas com o uso da voz em atividades leti-
vas. Essas alterações configuram a Laringopatia Relacio-
nada ao Trabalho. Nestas condições clínicas,

(A) a  presença de pigarro,  garganta seca,  dor  na  gar-
ganta, obstrução nasal e dispepsia são sintomas co-
muns.

(B) o cisto intracordal é uma lesão das cordas vocais que
se relaciona diretamente à demanda vocal excessiva.

(C) o nódulo vocal deve ser visualizado, durante o exame
de videolaringoscopia, para definição do diagnóstico.

(D) a avaliação para fonoterapia deve ser indicada nos
casos de diagnóstico.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O exercício de trabalho em condições de insalubridade, de
acordo com a NR 15 (Portaria 3214, de 08/06/1978), asse-
gura ao trabalhador a percepção de adicional equivalente a

(A) 40% (quarenta por cento),  incidente sobre o salário-
mínimo da região, para insalubridade de grau máximo.

(B) 30% (trinta por cento),  incidente sobre o salário do
trabalhador, para insalubridade de grau máximo.

(C) 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário-míni-
mo da região, para insalubridade de grau médio.

(D) 10% (dez por cento), incidente sobre o salário-míni-
mo da região, para insalubridade de grau médio.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o Regulamento da Previdência Social no
Brasil,

(A) o auxílio-doença acidentário (código de espécie B91 a
B93) ocorre nos casos em que se verifique não existir
nexo causal, baseado no conhecimento clínico e epi-
demiológico do perito, segundo uma lista de doenças
elaborada pelo Ministério da Previdência Social.

(B) o recebimento de benefícios por doença relacionada
ao  trabalho  está  autorizado  aos  empregados  do-
mésticos, aos contribuintes individuais (autônomos),
aos  funcionários  públicos  e  aos  trabalhadores  não
contribuintes.

(C) o  auxílio-doença  previdenciário  (código  de  espécie
B31) ocorre nas situações em que se verifique existir
problemas de saúde relacionados ao trabalho.

(D) os trabalhadores com contrato de trabalho sob a CLT
(Consolidação das Leis do Trabalho) e os que contri-
buem para o Regime Geral da Previdência Social são
os autorizados a receber benefícios por doença rela-
cionada ao trabalho.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Resolução n. 1488/1998, do Conselho Federal de Me-
dicina, estabelece o seguinte:

(A) os médicos do trabalho, mesmo que atuem na em-
presa como contratados, assessores ou consultores
em saúde do trabalhador, estão isentos de responsa-
bilidade por atos que concorram para agravos à saú-
de dessa clientela, sendo tal responsabilidade da em-
presa contratante.

(B) o médico perito e os assistentes técnicos, ao vistoria-
rem o local de trabalho, devem fazer-se acompanhar,
se possível,  do próprio trabalhador  que está sendo
objeto da perícia.

(C) o médico perito,  caso desejar  orientar  o periciando
para tratamento, quando eventualmente não o estiver
fazendo, ou fazer encaminhamento para reabilitação,
quando necessário, deve solicitar autorização prévia
à empresa contratante.

(D) o prontuário médico do trabalhador, exames comple-
mentares ou outros documentos, em ações judiciais,
têm a liberação condicionada à autorização expressa
da empresa contratante.
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▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Do ponto de vista do diagnóstico das LER/DORT (Lesões
por Esforços Repetitivos/Doenças Osteoarticulares Relacio-
nadas ao Trabalho),

(A) a ressonância magnética é menos eficiente na avalia-
ção das estruturas intra-articulares que o exame ul-
trassonográfico.

(B) a  ressonância  magnética  apresenta  eficácia  seme-
lhante à da ultrassonografia na detecção de altera-
ções miotendíneas e de tecidos moles nos membros
superiores, a um custo mais elevado.

(C) as lesões miotendíneas no braço e na região cervico-
escapular são diagnosticadas por meio de exame ul-
trassonográfico em cerca de 67% dos casos.

(D) a realização de testes sanguíneos de provas de ativi-
dade  inflamatória  para  diagnóstico  diferencial  com
doenças reumáticas inflamatórias é imprescindível.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O câncer ocupacional é originado devido à exposição a di-
versos tipos de agentes carcinogênicos que podem estar
presentes no ambiente de trabalho. Do ponto de vista do
câncer ocupacional, pode-se concluir:

(A) o risco de desenvolvimento da doença cessa com o
fim da exposição ao agente cancerígeno.

(B) os  casos  equivalem  a  cerca  de  10%  de  todas  as
ocorrências de câncer.

(C) a  radiação ionizante e a não ionizante, a luz visível,
os gases ou vapores são agentes físicos relaciona-
dos à doença.

(D) a prevenção inclui a boa ventilação do local de traba-
lho.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O asbesto, também denominado amianto, é uma forma fi-
brosa dos silicatos minerais.  É utilizado na indústria de fi-
brocimento, indústria têxtil e produtos de vedação. A expo-
sição  ocupacional  é  dada  pela  inalação  de  suas  fibras,
sendo que

(A) os níveis seguros de exposição ao asbesto (limites de
tolerância) são colocados na Norma Regulamentado-
ra n. 15 (Portaria 3214, de 08/06/1978), em seu ane-
xo n. 3.

(B) a  asbestose  caracteriza-se  por  desenvolver  câncer
de pulmão precoce, com menos de cinco anos de ex-
posição do trabalhador ao asbesto.

(C) o amianto é classificado como possivelmente carcino-
gênico para os humanos, causando lesão inflamatória
e fibrótica das pequenas vias aéreas, raramente evo-
luindo para câncer pulmonar, poupando a pleura.

(D) o espessamento pleural, na forma de placas ou es-
pessamento  pleural  difuso,  é  a  apresentação  mais
prevalente da asbestose.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com relação à reabilitação profissional (Instrução Normati-
va n. 20, INSS/PRES, 2007),

(A) é obrigatório o atendimento pelo Programa de Reabi-
litação Profissional aos beneficiários em gozo de au-
xílio-doença, acidentário ou previdenciário.

(B) é obrigatório o atendimento pelo Programa de Reabi-
litação Profissional ao dependente pensionista inváli-
do.

(C) é obrigatório o atendimento pelo programa de reabili-
tação profissional às pessoas portadoras de deficiên-
cia (PPD), ainda que sem vínculo com a Previdência
Social.

(D) fica  condicionado  às  possibilidades  administrativas,
técnicas,  financeiras  e  às  características  locais  o
atendimento pelo Programa de Reabilitação Profissio-
nal ao segurado em gozo de aposentadoria especial
que, em atividade laborativa, tenha reduzida sua ca-
pacidade funcional.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A incapacidade laborativa é a impossibilidade temporária
ou definitiva do desempenho das funções específicas de
uma atividade ou ocupação. Esta incapacidade 

(A) é multiprofissional quando implica na impossibilidade
do desempenho de toda e qualquer atividade laborati-
va.

(B) é permanente quando insusceptível de alteração em
prazo fixo de até três anos com os recursos da tera-
pêutica e reabilitação disponíveis.

(C) é permanente quando insusceptível de alteração em
prazo fixo de até dezoito meses com os recursos da
terapêutica e reabilitação disponíveis.

(D) dá-se em consequência de alterações morfológicas,
psíquicas  e  fisiológicas  provocadas  por  doença  ou
acidente, para a função de trabalho em que estava
previamente habilitado e em exercício.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) é um com-
ponente do Sistema Nacional  de Vigilância em Saúde e
utiliza sistemas de notificação para organizar estatísticas
em saúde e estratégias de ação. Neste contexto, a lista de
notificação compulsória de doenças e agravos específicos
à Vigilância em Saúde do Trabalhador em rede de serviços
sentinela inclui

(A) síndrome hemolítica urêmica.

(B) dermatose ocupacional.

(C) síndrome gripal.

(D) rotavírus.
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▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os limites de tolerância para exposição ao ruído contínuo
ou intermitente, segundo anexo n. 1 da NR 15 (atividades e
operações insalubres, Portaria n. 3214, de 08/06/1978) são:

(A) 86 decibéis por 8 horas diárias de exposição.

(B) 88 decibéis por 8 horas diárias de exposição.

(C) 90 decibéis por 4 horas diárias de exposição.

(D) 95 decibéis por 4 horas diárias de exposição.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A preocupação em evitar o surgimento de doenças decor-
rentes da exposição a produtos químicos no ambiente de
trabalho conduz à verificação da concentração destes agen-
tes ou de seus metabólitos no organismo dos trabalhadores.
Para o controle biológico da exposição ao tolueno (presente
em colas, solventes, gasolina) utiliza-se

(A) análise de ácido hipúrico na urina.

(B) análise de ácido mandélico na urina.

(C) análise de colinesterase eritrocitária no sangue.

(D) análise de M-metilformamida na urina.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a classificação de grupos de doenças e sua rela-
ção com o trabalho, proposta por Schilling (1984),

(A) o grupo I compreende as doenças em que o trabalho
é agravante de uma doença já existente ou latente,
como doenças de pele alérgicas, asma, certas doen-
ças mentais.

(B) o grupo II é composto de doenças em que o trabalho
atua como fator de risco, contributivo, mas não ne-
cessário  ao  seu surgimento,  como alguns  tipos  de
câncer e varizes de membros inferiores.

(C) o grupo III se refere às doenças em que o trabalho é
uma causa necessária ao seu surgimento, como a in-
toxicação por chumbo e silicose.

(D) o grupo IV considera os acidentes de trabalho típicos.

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT)

(A) tem se mostrado divergente ao modelo de Atenção In-
tegral em Saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).

(B) desconsidera a participação dos trabalhadores e dos
movimentos sociais  na  definição das demandas na
área da Saúde do Trabalhador.

(C) prioriza as ações e estratégias nacionais sobre cada
região, estado e município.

(D) avalia, em seu campo de ação, a relação da saúde
com o ambiente e os processos de trabalho.

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os riscos de câncer de pele, câncer hepático e leucemia
estão  relacionados,  respectivamente,  com  as  seguintes
exposições ocupacionais:

(A) radiação solar, tricloroetileno, tetracloreto de carbono.

(B) radiação solar, cloreto de vinila, benzeno.

(C) radiação ultravioleta, benzeno, tricloroetileno.

(D) radiação ionizante, benzeno, tolueno.

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A NR 7 (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupa-
cional,  Portaria  n.  24  de  29/12/1994))  determina  que  o
exame médico demissional deve ser realizado até a data
da homologação, desde que o último exame periódico te-
nha sido realizado há mais de

(A) 180 dias para empresas de Grau de Risco 1 e 2.

(B) 135 dias para empresas de Grau de Risco 3 e 4.

(C) 90 dias para empresa de Grau de Risco 1 e 2.

(D) 90 dias para empresa de Grau de Risco 3 e 4.

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O nível de ação é o valor acima do qual devem ser inicia-
das ações preventivas de forma a minimizar a probabilida-
de de que as exposições a agentes ambientais ultrapas-
sem os limites de exposição.  Considerando a exposição
ao tolueno, com limite de 78 ppm, qual valor encontrado
no ambiente de trabalho é considerado o Nível de Ação?

(A) 13 ppm.

(B) 26 ppm.

(C) 39 ppm.

(D) 50 ppm.

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São consideradas atividades e operações perigosas (NR
16, Atividades e Operações Perigosas):

(A) transporte de explosivos e exposição ao tálio.

(B) produção de fontes  radioativas e abastecimento de
inflamáveis.

(C) abastecimento de inflamáveis e exposição a propano
sultone.

(D) trabalho em poços de petróleo em produção de gás e
exposição a propano sultone.
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▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a NR 32 (Segurança e Saúde no Trabalho
em Serviços de Saúde,  Portaria n. 485, de 11/11/2005),
em relação às medidas de proteção,

(A) os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros
superiores  podem  desenvolver  suas  atividades,  se
usarem luvas.

(B) o uso de pequenos adornos é permitido aos trabalha-
dores.

(C) a vestimenta de trabalho adequada deve ser forneci-
da pelo empregador, descontando-se do trabalhador
a metade de seu valor de custo.

(D) o ato de fumar é vedado ao trabalhador. 

▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando  o mapa de riscos usado em segurança e
saúde do trabalhador,

(A) os riscos químicos estão no grupo 2 e são represen-
tados pela cor vermelha.

(B) os riscos químicos estão no grupo 1 e são represen-
tados pela cor azul.

(C) os riscos biológicos estão no grupo 2 e são represen-
tados pela cor amarela.

(D) os riscos ergonômicos estão no grupo 5 e são repre-
sentados pela cor verde.

▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o Regulamento da Previdência Social (De-
creto 3048, de 06/05/1999), qual  das seguintes situações
dá direito ao auxílio-acidente?

(A) Redução da audição em grau médio ou superior, no
ouvido acidentado, quando a audição do outro ouvido
estiver reduzida pelo menos em grau mínimo.

(B) Perda de segmento do primeiro quirodáctilo, indepen-
dente da falange atingida.

(C) Acuidade visual,  após correção por  lentes, igual ou
inferior a 0,2, avaliada pela escala de Wecker no olho
acidentado.

(D) Redução em grau médio ou superior dos movimentos
do segmento cervical da coluna vertebral.

▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na área de conhecimento da Metodologia Científica, o mé-
todo caracteriza-se por uma abordagem mais ampla dos fe-
nômenos da natureza e da sociedade. Nessa perspectiva,

(A) a indução é um processo mental  por intermédio do
qual, partindo de dados particulares, suficientemente
constatados, infere-se uma verdade geral ou univer-
sal, não contida nas partes examinadas.

(B) o método dedutivo penetra o mundo dos fenômenos
por intermédio de sua ação recíproca, da contradição
inerente  ao  fenômeno e  da  mudança dialética  que
ocorre na natureza e na sociedade.

(C) o método hipotético-dedutivo, que parte das teorias e
leis, é capaz de predizer a ocorrência dos fenômenos
particulares.

(D) o método dialético inicia-se pela percepção de uma
lacuna nos conhecimentos, acerca da qual formula hi-
póteses e, pelo processo de inferência dedutiva, testa
a predição da ocorrência de fenômenos abrangidos
pela hipótese.

▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Promoção da Saúde no Trabalho  

(A) traduz-se pela aplicação das Normas Regulamenta-
doras e suas recomendações.

(B) tem especial preocupação com a reparação acidentá-
ria por meio de serviços de reabilitação do trabalha-
dor.

(C) resulta do esforço conjunto de empregadores, traba-
lhadores e sociedade em geral, para melhorar a saú-
de e o bem-estar das pessoas no trabalho. 

(D) cuida essencialmente da prevenção de acidentes por
meio do gerenciamento e da avaliação de riscos.
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