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INSTRUÇÕES  
� Você está recebendo do fiscal um Caderno de Prova com 50 (cinquenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova 

 objetiva. 

� Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva. 

 

ATENÇÃO

1- É proibido folhear o Caderno de Questões antes da 

autorização do fiscal. 

2- Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está 

completo, sem falhas de impressão e se a numeração está 

correta. Confira também se sua prova corresponde ao 

cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer 

divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente. 

3- Confira seu nome completo, o número de seu documento e 

o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso 

encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal 

para as devidas providências. 

4- Você deverá transcrever as respostas das questões 

objetivas para a Folha de Respostas, que será o único 

documento válido para a correção das provas. O 

preenchimento da Folha de Respostas é de inteira 

responsabilidade do candidato.  

5- Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta 

esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta. 

6- Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na 

Folha de Respostas, a opção que a responda 

corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de 

Resposta:    

7- A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, 

rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos 

destinados às respostas. 

8- Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 

(zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais 

de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda 

que legível.  

9- Você dispõe de 03h30 (três horas e trinta minutos) para 

fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de 

Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu 

tempo. 

10- Você somente poderá deixar definitivamente a sala de 

prova após 60(sessenta) minutos de seu início. Caso 

queira levar o caderno de questões, só poderá sair da sala 

após o termino da prova, devendo, obrigatoriamente, 

devolver ao fiscal a Folha de Respostas devidamente 

assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da 

FAFIPA (www.fafipa.org/concurso/), a partir da divulgação 

do Gabarito Preliminar. 

11- Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair 

juntos, após a conferência de todos os documentos da sala 

e assinatura da ata. 

12- Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de 

consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a 

utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou 

anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, 

pagers, telefones celulares, BIP, Walkman, gravador ou 

qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses 

objetos causará eliminação imediata do candidato. 

13- Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares,    

 deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o 

 término da prova e entrega da Folha de Respostas ao 

 fiscal.  

14- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em 

imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as 

medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos 

envolvidos. 
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CONHECIMENTOS GERAIS E 
ATUALIDADES 

 
Questão 01 
 O “Protocolo de Quioto” é consequência de uma 

série de eventos iniciada em Toronto, no Canadá, 
em outubro de 1988, denominada Conference on the 
Changing Atmosfere , seguida pelo encontro de 
Sundsvall, na Suécia, em agosto de 1990, 
denominada IPCC’s Fist Assessment Report . Estas 
conferências culminaram com a Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre a Mudança Climática 
(CQNUMC, ou UNFCC em inglês), na ECO-92, no rio 
de Janeiro, Brasil, em junho de 1992.  

 Assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) O Tratado de Quioto constitui-se no protocolo de um 

“tratado” internacional com compromissos mais rígidos 
para redução da emissão dos gases que agravam o 
efeito estufa. 

(B) Segundo investigações científicas, o efeito estufa é o 
resultado da emissão demasiada de gases que 
resultam no aquecimento global.  

(C) A conferência de 2009 ocorreu em Copenhague e os 
“países ricos” e o grupo de “países em 
desenvolvimento” não entraram num consenso.  

(D) Na conferência de Copenhague, o Presidente dos 
Estados Unidos Barack Obama foi aclamado ao aceitar 
as propostas do protocolo de Quioto. 

(E) A denominação “Tratado de Quioto” advém da 
discussão e negociação ocorrida na cidade de Quioto, 
no Japão, em 1997, com ratificação em 1999. 

 
Questão 02 
 A obra “O Capital”, do alemão Karl Marx, escrita na  

segunda metade do século XIX, é conhecida como 
importante crítica ao capitalismo e considerada 
como marco do pensamento socialista marxista. 
Assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) A obra discute conceitos econômicos complexos como 
mais valia, capital constante e variável. 

(B) Um importante aspecto da obra é a sua crítica ao 
pensamento do economista Adam Smith. 

(C) “O Capital” apresenta uma análise sobre o salário e 
sobre acumulação primitiva.  

(D) Por causa da leitura ou posse dessa obra, muitos foram 
presos no regime militar, no Brasil. 

(E) A obra foi traduzida para muitos idiomas, tendo 
publicação completa no Brasil, em 1924. 

 
Questão 03 
 Segundo notícias do site <http://g1.globo.com>, no 

dia 24 de dezembro de 2009, cerca de oitenta 
brasileiros foram atacados em Albina, cidade do 
Suriname a 150 quilômetros da capital Paramaribo, 
do Suriname. O ataque teria deixado 14 feridos e foi  
efetuado por um grupo de “marrom”, como são 
conhecidos os surinameses quilombolas. Assinale 
a alternativa INCORRETA. 

(A) A Serra Tucumaque é a fronteira do Brasil com o sul do 
Suriname, a maior parte fica no Pará e o restante fica 
no Estado do Amazonas.  

(B) A população do Suriname é constituída por vários 
grupos raciais, étnicos e culturais, predominando os 
descendentes indianos que chegaram ao Suriname 
durante o século XIX. 

(C) A população do Suriname é constituída por vários 
grupos raciais, étnicos e culturais, predominando os 
crioulos, descendentes de escravos africanos 
misturados aos brancos. 

(D) O idioma oficial do Suriname é a língua neerlandesa, 
mas também falam o javanês, o indonésio e o híndi, 
além do surinamês e o idioma crioulo, o português e 
idiomas africanos.  

(E) A religião predominante no Suriname é o Hinduísmo, 
seguido pelo Protestantismo, Catolicismo e Islamismo. 

 
Questão 04 
 O “Tropicalismo” foi um movimento de ruptura que, 

entre 1967 e 1968, abalou o ambiente musical 
brasileiro. Seus principais destaques foram 
Caetano Veloso e Gilberto Gil, mas diversos outros 
artistas estiveram envolvidos no movimento, entre 
eles Gal Costa, Tom Zé, Nara Leão, a banda 
Mutantes, os letristas José Carlos Capinan e 
Torquato Neto, o maestro Rogério Duprat e o artista  
gráfico, compositor e poeta Rogério Duarte como 
um de seus principais mentores intelectuais. 
Assinale a alternativa INCORRETA.  

(A) A eclosão do movimento deu-se com as ruidosas 
apresentações, da marcha “Alegria, alegria”, de 
Caetano, e da cantiga de capoeira “Domingo no 
parque”, de Gilberto Gil. 

(B) O movimento passou pelos anos de 1960 e durou toda 
a década de 1970, sendo reverenciado pela crítica 
oficial e pela política então vigente.  

(C) Irreverente, a Tropicália transformou os critérios de 
gosto vigentes, não só quanto à música e à política, 
mas também à moral e ao comportamento, ao corpo, 
ao sexo e ao vestuário. 

(D) O movimento musical e artístico foi contestado pelos 
movimentos estudantis porque misturava vários 
gêneros musicais, inclusive o rock.  

(E) A Tropicália foi o avesso da Bossa Nova, pois não 
pretendeu instaurar um estilo, mas apresentar um 
comportamento, uma crítica.  

 
Questão 05 
 “Genoma quer dizer o lote de genes que caracteriza 

uma determinada espécie de ser vivo. Esses genes 
estão inscritos nos cromossomos e são 
transmitidos aos descendentes pelos gametas. 
Quando acontece a fertilização, os lotes genômicos 
– distribuídos nos cromossomos do gameta 
masculino (o espermatozóide) e do gameta feminino 
( o óvulo) – se unem. Assim, um organismo é 
composto por dois genomas” (Edson Futema). 
Assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) O Projeto Genoma Humano (PGH) tem como objetivo 
identificar todos os genes responsáveis por nossas 
características normais e patológicas. 

(B) Apesar dos debates acadêmicas sobre a questão da 
ética, os laboratórios disponibilizam testes genéticos 
explorando um filão comercial.  

(C) Apesar da tentativa de alguns centros de estudos 
brasileiros, a participação do Brasil nas pesquisas do 
genoma é considerada ínfima. 

(D) Espera-se que, a longo prazo, os resultados das 
pesquisas possam colaborar para a cura de doenças 
como diabete, câncer, hipertensão ou doença de 
Alzheimer, e tratar-se antes do aparecimento dos 
sintomas. 

(E) O Projeto Genoma Humano (PGH) foi uma iniciativa de 
laboratórios norte-americanos, cujas pesquisas 
ocasionaram a criação de um consórcio internacional 
que envolve 18 países. 
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Questão 06 
 O Lago Titicaca possui cerca de 8300km2, situa-se 

a 3821 metros acima do mar, é o lago 
comercialmente navegável mais alto do mundo e o 
segundo em extensão da América Latina. Assinale a 
alternativa correta. 

(A) O Lago Titicaca está localizado na floresta amazônica, 
na Amazônia boliviana.  

(B) O Lago Titicaca está localizado na floresta amazônica, 
na fronteira da Bolívia e do Brasil. 

(C) O Lago Titicaca está localizado no altiplano dos Andes, 
na fronteira do Peru e da Bolívia. 

(D) O Lago Titicaca supera em extensão o Lago de 
Maracaíbo, localizado na Venezuela.  

(E) Segundo a lenda andina, foi nas águas do Lago 
Titicaca que nasceu a civilização Asteca. 

 
Questão 07 
 O cinema brasileiro ultrapassou um século de 

existência e apresentou, na década de 1990, uma 
fase bastante distinta de épocas passadas, pois as 
temáticas voltadas para a realidade social do povo 
brasileiro foram privilegiadas. O filme Central do 
Brasil é um dos mais importantes dessa temática. 
Assinale a alternativa correta.   

(A) Central do Brasil é um Road-movie sentimental, conta o 
romance de uma mulher e um jovem. 

(B) Central do Brasil é dirigido por Walter Salles e trata da 
saga de retirantes nordestinos. 

(C) Central do Brasil é uma produção brasileira, estrelado 
por Fernanda Montenegro. 

(D) Central do Brasil é uma produção brasileira, dirigido por 
Walter Salles.  

(E) Central do Brasil é uma produção franco-brasileira, de 
1998, dirigido por Walter Salles. 

 
Questão 08 
 O escândalo do Mensalão ou “Esquema de compra 

de votos de parlamentares” é o nome dado à maior 
crise política sofrida pelo governo do presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. Assinale a alternativa 
correta. 

(A) A crise durou oito meses e tornou-se conhecida 
publicamente em maio de 2007. 

(B) A crise foi precipitada por uma entrevista concedida 
pelo deputado Roberto Jefferson. 

(C) “Mensalão” era o termo oficial para o pagamento de 
salário dos deputados. 

(D) O deputado Roberto Jefferson, do PT, foi acusado de 
traição do partido. 

(E) Apesar de controversa, a crise do “mensalão” não 
abalou as bases do PT. 

 
Questão 09 
 No início de novembro de 2009, o PAC foi assunto 

também na aldeia Piaraçu, na reserva Capoto-
Jarina, em Mato Grosso. Cerca de 250 líderes 
indígenas de 14 etnias se encontraram para falar 
sobre o PAC – Programa de Aceleração do 
Crescimento.  Os indígenas se reuniram para 
discutir, pacificamente, a construção da usina 
hidrelétrica de Belo Monte, uma importante obra do 
PAC. Assinale a alternativa correta. 

(A) A usina hidrelétrica de Belo Monte será construída no 
Rio Jaurú, no Mato Grosso. 

(B) A usina hidrelétrica de Belo Monte foi idealizada no 
segundo mandato do Governo Lula.  

(C) A construção da usina hidrelétrica de Belo Monte 
afetará duas importantes tribos indígenas. 

(D) A usina hidrelétrica de Belo Monte será construída no 
Rio Xingu, no Pará. 

(E) As dificuldades para realizar obras de infraestrutura no 
Brasil são próprias do PT. 

 

Questão 10 
 Em novembro de 2009, o presidente de Israel, 

Shimon Peres, realizou uma visita de cinco dias ao 
Brasil. Assinale a alternativa correta. 

(A) Shimon Peres teria vindo ao Brasil com o propósito de 
atrapalhar a visita do presidente do Irã.   

(B) Esta foi a segunda vez que Shimon Peres veio ao Brasil 
durante o governo do presidente Lula.  

(C) A visita do presidente de Israel preocupou o governo 
por conta da reação da opinião pública. 

(D) Um dos objetivos de Shimon Peres ao Brasil seria 
conhecer a colônia judia, em Foz do Iguaçu. 

(E) O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva não compartilha 
dos ideais políticos de Shimon Peres.  
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PORTUGUÊS 
 

Pecados capitais 
Arruda reúne todos os vícios possíveis. E prova 
que o Brasil já não é imoral, mas apenas amoral 

 
 Que cidade, que não Brasília, poderia oferecer ao 

mundo um escândalo tão completo? E que reunisse, de 
uma só vez, todos os pecados capitais? No vídeo do 
governador José Roberto Arruda, logo aparecem a 
preguiça e a gula. Primeiro, ele estira o corpo na 
poltrona, como se repousasse sob a sombra de uma 
palmeira. Mas, quando o ex-secretário Durval Barbosa 
exibe um maço de R$ 50 mil, o predador Arruda saliva 
e salta em direção ao dinheiro como se fosse a mais 
rara das iguarias. Na cena seguinte, Marcelo Carvalho, 
operador do vice Paulo Octávio, recolhe a mala para o 
chefe. Um dos homens mais ricos de Brasília e talvez 
tão avarento como o Harpagon, de Molière. Soberbo, 
por sua vez, foi o deputado Leonardo (Im) Prudente, 
aquele que escondeu nas meias sua propina. Ira e 
inveja motivaram Durval e seus patrocinadores, que, 
durante anos, filmaram cada cena do espetáculo. E a 
luxúria esteve presente em tudo, pois o escândalo 
Arruda já nem pode ser definido como “batom na 
cueca”. Foi sexo explícito, à luz do dia. 

 Brasília, que nasceu do sonho faraônico de Juscelino 
Kubitschek, não é apenas uma cidade singular, terra de 
lobistas e grileiros, onde tantas fortunas sem pedigree 
foram criadas nos últimos 50 anos. É também uma 
capital surreal e quase psicodélica. Em que outro lugar 
do mundo o corregedor da Câmara, Júnior Brunelli, 
ergueria as mãos para os céus depois de roubar? Na 
oração, ele diz: “Senhor, eu sou vulnerável, mas 
preciso de instrumentos... Somos gratos pela vida do 
Durval, que é uma bênção em nossas vidas... 
Precisamos de cobertura, Senhor. Precisamos de uma 
cidade diferente.” Foi como se tentasse explicar ao 
Todo-Poderoso que, na política, os fins justificam os 
meios. Imoral? Não, apenas amoral. Digno de uma 
gente que talvez nunca tenha sabido diferenciar o certo 
do errado. E que se esqueceu apenas de acrescentar 
algumas frases à prece, como “afastai-nos da Polícia 
Federal”, “apagai as imagens” e “emudecei os 
grampos”. 

 Quando conseguiu se eleger governador do Distrito 
Federal, José Roberto Arruda ganhou uma segunda 
chance. Ele, que renunciou para não ser cassado, 
depois de flagrado por ISTOÉ no escândalo da violação 
do painel do Senado, foi perdoado pela população de 
Brasília. Só que agora, por mais elevadas que sejam as 
rezas, não haverá saída. Redenção, só existe uma. E, 
ao tentar justificar seu crime dizendo que usou o 
dinheiro para comprar panetones, o governador apenas 
acrescentou ao mais fantástico escândalo já visto no 
Brasil a também mais esfarrapada das desculpas. Tudo 
é tão inacreditável que até a rima final será perfeita. 
“Arruda na Papuda”, é o que já diz o povo nas ruas. E a 
Papuda, para quem não a conhece, é o maior presídio 
de Brasília. 

Disponível em <http://www.istoe.com.br/colunas-e-
blogs/coluna/20738_PECADOS+CAPITAIS>. Acesso em 20 dez 

2009. 
 
Questão 11 
 Assinale a alternativa que apresenta corretamente 

os sete pecados apontados pelo autor e a ordem 
em que esses pecados aparecem no texto. 

(A) Preguiça, gula, soberba, ira, inveja, luxúria, mentira. 
(B) Imprudência, inveja, gula, mentira, soberba, ira e 

luxúria.  
(C) Preguiça, gula, avareza, soberba, ira, inveja e luxúria.  

(D) Imoralidade, preguiça, gula, avareza, soberba, ira e 
inveja. 

(E) Amoralidade, preguiça, gula, avareza, soberba, luxúria 
e mentira. 

 
Questão 12 
 Assinale a alternativa cuja expressão foi empregad a 

em sentido conotativo . 
(A) “...terra de lobistas e grileiros, onde tantas fortunas sem 

pedigree foram criadas nos últimos 50 anos.” 
(B) “Só que agora, por mais elevadas que sejam as rezas, 

não haverá saída.” 
(C) “Digno de uma gente que talvez nunca tenha sabido 

diferenciar o certo do errado.” 
(D) “Quando conseguiu se eleger governador do Distrito 

Federal, José Roberto Arruda ganhou uma segunda 
chance.” 

(E) “E, ao tentar justificar seu crime dizendo que usou o 
dinheiro para comprar panetones...” 

 
Questão 13 
 Assinale a alternativa INCORRETA quanto à 

expressão que os elementos destacados retomam 
no texto. 

(A) “...terra de lobistas e grileiros, onde tantas fortunas sem 
pedigree foram criadas nos últimos 50 anos.” (terra de 
lobistas e de grileiros) 

(B) “Ele, que renunciou para não ser cassado, depois de 
flagrado por ISTOÉ no escândalo da violação do painel 
do Senado...” (José Roberto Arruda) 

(C) “E, ao tentar justificar seu crime dizendo que usou o 
dinheiro para comprar panetones, o governador apenas 
acrescentou ao mais fantástico escândalo já visto no 
Brasil...” (José Roberto Arruda) 

(D) “Foi como se tentasse explicar ao Todo-Poderoso que, 
na política, os fins justificam os meios.” (governador 
José Roberto Arruda) 

(E) “...o predador Arruda saliva e salta em direção ao 
dinheiro como se fosse a mais rara das iguarias.” (um 
maço de R$ 50 mil) 

 
Questão 14 
 “Foi como se tentasse explicar ao Todo-Poderoso 

que, na política, os fins justificam os meios. Imor al? 
Não, apenas amoral .” 

 
 Os prefixos i- e a- presentes nas duas formações 

significam que 
(A) é facultativo empregá-los, pois são vazios de 

significado. 
(B) imoral e amoral apresentam o sentido de falta de moral. 
(C) imoral e amoral apresentam o sentido de contrário à 

moral. 
(D) amoral significa contrário à moral e imoral significa falta 

de moral. 
(E) imoral significa contrário à moral e amoral significa falta 

de moral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROMOTOR DE SAÚDE PÚBLICA SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO 6 
 

Questão 15 
 Assinale a alternativa que NÃO apresenta a 

classificação da oração destacada de forma correta.  
(A) “Brasília, que nasceu do sonho faraônico de Juscelino 

Kubitschek, não é apenas uma cidade singular...” 
(oração subordinada adjetiva explicativa) 

(B) “No vídeo do governador José Roberto Arruda, logo 
aparecem a preguiça e a gula.” (oração coordenada 
sindética conclusiva) 

(C) “Quando conseguiu se eleger governador do Distrito 
Federal, José Roberto Arruda ganhou uma segunda 
chance.” (oração subordinada adverbial temporal) 

(D) “Arruda reúne todos os vícios possíveis. E prova que o 
Brasil já não é imoral, mas apenas amoral.” (oração 
coordenada sindética adversativa) 

(E) “E a luxúria esteve presente em tudo, pois o escândalo 
Arruda já nem pode ser definido como ‘batom na 
cueca’”. (oração coordenada sindética explicativa) 

 
Questão 16 
 Assinale a alternativa INCORRETA quanto às 

formas verbais destacadas. 
(A) “E que se esqueceu apenas de acrescentar algumas 

frases à prece...” (pretérito imperfeito do modo 
indicativo) 

(B) “E que reunisse, de uma só vez, todos os pecados 
capitais?” (pretérito imperfeito do modo subjuntivo) 

(C) “Só que agora, por mais elevadas que sejam as rezas, 
não haverá saída.” (futuro do modo indicativo) 

(D) “Arruda reúne todos os vícios possíveis. E prova que o 
Brasil já não é imoral...” (presente do modo indicativo) 

(E) “Que cidade, que não Brasília, poderia oferecer ao 
mundo um escândalo...” (futuro do pretérito do modo 
indicativo) 

 
Questão 17 
 “E, ao tentar justificar seu crime  [...], o governador 

apenas acrescentou ao mais fantástico escândalo já 
visto no Brasil a também mais esfarrapada das 
desculpas.” 

 
 A oração destacada confere ao fragmento o sentido 

de 
(A) consecução. 
(B) finalidade. 
(C) causa. 
(D) condição. 
(E) tempo. 
 
Questão 18 
 Em “Foi como se tentasse explicar ao Todo-

Poderoso  que, na política, os fins justificam os 
meios.”, a expressão destacada é um exemplo de 
emprego de  

(A) personificação. 
(B) metonímia. 
(C) silepse. 
(D) onomatopeia. 
(E) catacrese. 
 
Questão 19 
 Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que 

se afirma. 
(A) A palavra chefe apresenta 5 letras e 4 fonemas.  
(B) A palavra cassado apresenta um dígrafo. 
(C) A palavra nasceu apresenta um dígrafo. 
(D) A palavra homens apresenta 6 letras e 5 fonemas. 
(E) A palavra propina apresenta um encontro consonantal. 
 
 
 
 
 
 

Questão 20 
 Assinale a alternativa INCORRETA quanto à função 

sintática desempenhada pelas expressões 
destacadas. 

(A) “Foi como se tentasse explicar ao Todo-Poderoso que, 
na política, os fins justificam os meios.” (objeto indireto) 

(B) “Ira e inveja motivaram Durval e seus patrocinadores, 
que, durante anos, filmaram cada cena...” (sujeito 
composto) 

(C) “Na cena seguinte, Marcelo Carvalho, operador do vice 
Paulo Octávio, recolhe a mala para o chefe.” (adjunto 
adnominal) 

(D) “Brasília [...] não é apenas uma cidade singular [...]. É 
também uma capital surreal e quase psicodélica.” 
(predicativo do sujeito) 

(E) “Ira e inveja motivaram Durval e seus patrocinadores, 
que, durante anos, filmaram cada cena...” (objeto 
direto) 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

RTUG 
U Questão 21 
 Referente à Síndrome do Túnel Cubital, é correto 

dizer quanto as causas de origem NÃO 
ocupacional. 

(A) Trauma direto externo, alongamento traumático do 
nervo  cubital em arremessadores de basebal. 

(B) Patologias secundárias que aumentam o tamanho do 
nervo e podem levar à compressão (Hanseníase). 

(C) Patologias que reduzem o espaço necessário do nervo 
dentro do canal (processos inflamatórios, artrite 
reumatóide, sequela de fratura). 

(D) Processos expansivos (tumores, cistos, lipomas). 
(E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
  
Questão 22 
 Conforme a NR 32 – Segurança e Saúde no 

Trabalho em Serviço de Saúde, o empregador deve 
vedar (proibir) várias ações dos colaboradores nos 
postos de trabalho. Assinale a alternativa 
INCORRETA. 

(A) A utilização de pias de trabalhos para fins diversos dos 
previstos. 

(B) O ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de 
lentes de contato nos postos de trabalho. 

(C) O consumo de alimentos e bebidas nos postos de 
trabalho. 

(D) O uso de calçado fechado. 
(E) A guarda de alimentos em locais destinados para este 

fim. 
 
Questão 23 
 Em relação ao Nexo Técnico Epidemiológico 

Previdenciário, é correto afirmar que 
(A) é aplicada apenas aos trabalhadores vítima de Acidente 

de Trabalho que tiveram a CAT emitida. 
(B) é aplicado a todos os segurados pela Previdência 

Social (INSS). 
(C) é aplicado a todo trabalhador estatutário. 
(D) depende do CNAE (Classificação Nacional de Atividade 

Econômica) e do CID. 
(E) depende do Mapa de Risco da Empresa.  
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Questão 24 
 Considerando o disposto na NR -17 – Anexo II, 

assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) Entende-se como call center o ambiente de trabalho, no 

qual a principal atividade é conduzida via telefone/ou 
rádio, com utilização simultânea de terminais de 
computador. 

(B) O tempo de trabalho em efetiva atividade de 
teleatendimento/telemarketing é de no máximo 8 (oito) 
horas diárias, nele incluídas as pausas, sem prejuízo da 
remuneração. 

(C) Em caso de prorrogação do horário normal, será 
obrigatório um descanso mínimo de 15 (quinze) 
minutos antes do início do período extraordinário do 
trabalho, de acordo com o Artigo 384 da CLT.  

(D) Quanto ao mobiliário do posto do trabalho, o monitor de 
vídeo e o teclado devem estar apoiados em superfícies 
com mecanismos de regulagem independentes. 

(E) Quanto as condições ambientais de trabalho, a 
umidade relativa do ar não deve ser inferior a 40% 
(quarenta por cento). 

 
Questão 25 
 Correlacione os solventes abaixo, com os 

respectivos indicadores e assinale a alternativa 
correta. 

 
1. Estireno. 
2. Monóxido de Carbono. 
3. Tolueno. 
4. Tricloroetano. 
5. Xileno. 
 
A. Ácido Hipúrico3. 
B. Ácido Mandélico. 
C. Ácido Metil-hipúrico. 
D. Carboxiemoglobina. 
E. Tricloro Compostos Totais. 

 
(A) 1B – 2D – 3A – 4C – 5E. 
(B) 1B – 2C – 3E – 4A – 5C. 
(C) 1B – 2C – 3A – 4E – 5D. 
(D) 1C – 2D – 3A – 4E – 5D. 
(E) 1B – 2D – 3A – 4E – 5C. 
 
Questão 26 
 O que estabelece o Decreto nº 5.296 de 02/12/04. 
(A) A promoção da saúde e a prevenção da doença. 
(B) O estudo do local de trabalho. 
(C) Promoção do acesso ao trabalho de portadores de 

deficiências. 
(D) Fiscalização dos atos profissionais do Médico 

designado Perito. 
(E) Fiscalização do Médico Responsável pela elaboração 

do  PCMSO. 
 
Questão 27 
 O trabalho com martelete pneumático propicia a 

ocorrência de 
(A) Elainoconiose. 
(B) Necrose do semilunar. 
(C) Catarata. 
(D) Síndrome da mão caída. 
(E) Parkinson. 
 
Questão 28 
 Frente a um caso de neoplasia maligna da cavidade 

nasal e dos seios paranasais, o médico NÃO deve 
suspeitar de etiologia ocupacional se o paciente 
trabalhar 

(A) em contato com asbesto ou amianto. 
(B) como marceneiro. 
(C) em indústria do couro. 
(D) na indústria do petróleo. 

(E) com níquel e seus compostos. 
 
Questão 29 
 Assinale a alternativa correta. Dor no teste de 

Phalen e Phalen invertido é sugestivo de 
(A) epicondilite lateral. 
(B) ruptura completa de supra espinal. 
(C) síndrome do pronador redondo. 
(D) síndrome do túnel do carpo. 
(E) tendinite do tendão longo do bíceps. 
 
Questão 30 
 Em princípio, o monitoramento biológico NÃO deve 

ser empregado para 
(A) monitorar o ambiente de trabalho reconhecidamente 

inadequado sob o ponto de vista de higiene 
ocupacional. 

(B) detectar falhas não percebidas no controle do ambiente 
do trabalho. 

(C) detectar falhas nas operações de trabalho. 
(D) detecção precoce de indivíduos hipersuscetíveis.  
(E) substituir, com vantagens, o monitoramento ambiental. 
 
Questão 31 
 A manobra de Filkenstein positiva é sugestiva de 
(A) síndrome do túnel do carpo. 
(B) epicondilite medial. 
(C) doença de De’Quervain. 
(D) tendinite do tendão longo do bíceps. 
(E) ruptura completa de supra espinal. 
  
Questão 32 
 Assinale a alternativa que apresenta a  

pneumoconiose provocada por poeira de origem 
vegetal. 

(A) Antracose. 
(B) Baritose. 
(C) Silicose. 
(D) Bissinose. 
(E) Siderose. 
 
Questão 33 
 As dermatites alérgicas em pedreiros ou serventes 

de pedreiro estão ligadas ao contato com o 
cimento. Esta alergia está associada à presença de 

(A) ferro ferroso. 
(B) arsênico. 
(C) cádmio. 
(D) cromo hexavalente.  
(E) níquel. 
 
Questão 34 
 Trabalhador irá submeter-se a exame audiométrico 

às 08h do dia seguinte, interrompendo sua jornada 
de trabalho às 19h, assinale a alternativa que 
apresenta a conduta correta. 

(A) A conduta é correta, já que observou o intervalo mínimo 
de 11h entre o fim da jornada e o início da seguinte. 

(B) A conduta correta exige intervalo mínimo de 14h em 
repouso auditivo até o momento de realização do 
exame. 

(C) A conduta é correta, vez que fez repouso a domicílio, 
dormindo 08h segundo informou. 

(D) A conduta é correta, vez que na padronização do 
exame, segundo as normas brasileiras, dispensa 
intervalo de repouso. 

(E) Conduta correta, vez que a fadiga auditiva se recupera 
em média 06:h de repouso. 
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Questão 35 
 Em uma indústria mecânica, no setor de solda, para 

prevenir o risco de inalações de fumos metálicos 
nas operações de solda de bancada, a medida mais 
eficiente para a prevenção desse risco é: 

(A) Exaustão local com captação nas áreas laterais aos 
pontos de soldagem. 

(B) Ventilação geral diluidora. 
(C) Ventilação geral exaustora. 
(D) Exaustão local com coifa a 1 metro acima da bancada. 
(E) Exaustor eólico.   
 
Questão 36 
 No Regime Geral da Previdência há uma relação de 

doenças que isentam o segurado de carência, qual 
doença abaixo NÃO faz parte desta relação? 

(A) Surdez. 
(B) Cegueira. 
(C) Cardiopatia grave. 
(D) Parkinson. 
(E) Nefropatia grave. 
 
Questão 37 
 Quanto ao Auxílio-Doença é INCORRETO afirmar 

que 
 (A) o contribuinte individual, doméstico, avulso, especial e 

facultativo tem direito a receber o auxílio-doença a 
partir da data que resultou a incapacidade. 

(B) o valor do benefício corresponde a 60%.do salário-de- 
benefício. 

(C) todos os segurados tem direito a receber auxílio-
doença. 

(D) benefício concedido ao segurado que ficar incapacitado 
temporariamente ao trabalho, por motivo de doença ou 
decorrente de acidente  de qualquer causa ou natureza.  

(E) carência: mínima de 12 contribuições mensais (para 
alguns casos previstos em lei é exigida a carência). 

 
Questão 38 
 Analise as assertivas e assinale a alternativa que 

aponta a(s) correta(s). A Organização Internacional  
do Trabalho (OIT) aponta alguns fatores mais 
significantes para o risco de desenvolvimento de 
comportamentos agressivos ou violentos dentro do 
local de trabalho.  

 
I. Desenvolvimento infantil e influência da 

família.  
 
II. Fatores culturais. 
 
III. Fatores pessoais.  
 
IV. Abuso de substâncias químicas. 
  

(A) Apenas I. 
(B)  Apenas II. 
(C) Apenas I e III. 
(D)  Apenas II e IV. 
(E)  I, II, III e IV. 
 
Questão 39 
 O ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) deverá 

conter no mínimo os seguintes dados, EXCETO. 
(A) Indicação dos procedimentos médicos a que foi 

submetido o trabalhador, incluindo os exames 
complementares, o diagnóstico de todas as alterações 
de saúde diagnosticadas e a data em que esses 
exames foram realizados. 

(B) Indicação de apto ou inapto para a função específica 
que irá exercer, estiver exercendo ou exerceu. 

(C) Nome do médico encarregado do exame e endereço. 
(D) Data e assinatura do médico encarregado do exame e 

carimbo contendo seu número de inscrição no CRM. 

(E) Riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e 
mecânicos, de acordo com a atividade do trabalhador. 

 
Questão 40 
 As empresas são obrigadas a manter uma 

porcentagem de vagas para pessoas portadoras de 
necessidades especiais. Assinale a alternativa 
correta. 

(A) 10% de suas vagas, a partir de 1.000 empregados. 
(B) 8% de suas vagas, a partir de 500 empregados. 
(C) 7% de suas vagas, a partir de 1.500 empregados. 
(D) 6% de suas vagas, a partir de 600 empregados. 
(E) 2% de suas vagas, a partir de 100 empregados. 
 
Questão 41 
 Assinale a alternativa correta. Pela ordem, os gases  

abaixo podem ser classificados como asfixiante 
simples, asfixiante químico e irritante. 

(A) Gás sulfídrico; gás cianídrico e metano. 
(B) Monóxido de carbono; gás sulfídrico e amônia. 
(C) Butano; amônia e gases sulfurosos. 
(D) Nitrogênico, monóxido de carbono e óxido nitrosos. 
(E) Metano; arsina e nitrogênio. 
 
Questão 42 
 Qual entre as alternativas abaixo, relaciona duas 

moléstias com provável nexo causal para a 
profissão de zeladora? 

(A) Onicomicose; dermatite de contato. 
(B) DORT (Distúrbios Osteomusculares relacionados ao 

Trabalho), varizes. 
(C) Rinite alérgica; conjuntivite actínica. 
(D) DORT; escabiose. 
(E) Escabiose; onicomicose. 
 
Questão 43 
 Em uma determinada empresa, com 100 

funcionários, havia oito deles sabidamente 
hipertensos. Dos hipertensos, dois se aposentaram 
em setembro/09. Outros dois foram contratados 
para substituí-los e, verificou-se, que um deles 
também era hipertenso. A prevalência de 
hipertensão nessa indústria no ano de 2009 foi  

(A) 6,8%. 
(B) 7,0%. 
(C) 8,0%. 
(D) 8,8%. 
(E) 9,0%. 
 
Questão 44 
 O instrumento semiológico internacionalmente 

recomendado para o diagnóstico presuntivo de uma 
pneumoconiose é 

(A) tomografia de pulmão. 
(B) espirometria. 
(C) raio X de tórax. 
(D) prova de função respiratória. 
(E) exame clínico e anamnese. 
 
Questão 45 
 Os limites de Tolerância para o ruído fixados no 

Quadro nº 1 da NR-15 são válidos para jornadas de 
trabalho de 

(A) até 40h semanais. 
(B) 48h semanais. 
(C) no máximo 44h semanais. 
(D) até 36h semanais. 
(E) até 40h dependendo do acordo sindical. 
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Questão 46 
 Há algumas substâncias químicas cuja 

concentração nos ambientes de trabalho não 
devem ser ultrapassadas em momento algum da 
jornada de trabalho. O número que expressa esta 
concentração é conhecido como 

(A) valor teto. 
(B) limite de tolerância. 
(C) fator de desvio mínimo. 
(D) máxima concentração permitida. 
(E) valor de exposição máxima. 
 
Questão 47 
 Para monitoramento biológico, recomenda-se que 

sejam tomadas amostras de urina depois da 
jornada de trabalho no final do último dia da 
semana de trabalho, dos trabalhadores expostos a 

(A) mercúrio. 
(B) dissulfeto de carbono. 
(C) tricloroetileno. 
(D) chumbo inorgânico. 
(E) organoclorados. 
 
Questão 48 
 Em relação ao trabalhador exposto à temperaturas 

extremas (frio ou calor intenso), sem o uso de 
qualquer EPI, pode-se afirmar que 

(A) pode ganhar calor por convecção e irradiação e 
sudorese. 

(B) pode perder calor por convecção e irradiação e 
sudorese. 

(C) não perde nem ganha calor porque o homem é 
homeotermo. 

(D) por sudorese, perde ou ganha calor, dependendo das 
condições climáticas. 

(E) somente ganha calor por irradiação. 
 
Questão 49 
 O mecanismo predominante das câimbras do calor 

é 
(A) desidratação isotônica. 
(B) febre por balanço térmico positivo. 
(C) desidratação hipotônica. 
(D) vasodilatação predominante nos membros inferiores. 
(E) desidratação hipertônica. 
 
Questão 50 
 Assinale a alternativa que apresenta a definição de  

epidemia. 
(A) Aumento do número de casos de doenças crônicas. 
(B) Manutenção da taxa de frequência de uma doença em 

local fechado (fábrica, creche, escola, etc.). 
(C) Aumento da frequência de determinada doença, 

durante um período de tempo limitado e com 
significância estatística. 

(D) O aumento da frequência de uma doença por mais de 6 
meses. 

(E) O aumento da frequência de uma doença, em relação à 
distribuição etária da população. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


