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QUESTÕES 01 A 05 - LÍNGUA PORTUGUESA

O RELÓGIO

Rio de Janeiro , 1970

Passa, tempo, tic-tac
Tic-tac, passa, hora
Chega logo, tic-tac
Tic-tac, e vai-te embora
Passa, tempo
Bem depressa
Não atrasa
Não demora
Que já estou
Muito cansado
Já perdi
Toda a alegria
De fazer
Meu tic-tac
Dia e noite
Noite e dia
Tic-tac
Tic-tac
Tic-tac...

Vinícius de Morais 

01. Sobre o texto, considerando que as informações 
abaixo são Verdadeiras (V) ou Falsas (F), assinale 
a alternativa que apresente a sequência correta:

(   )  há palavras no texto que dão ideia de 
movimento: dia; noite; bem depressa; não demora; 
passa; tempo.
(     ) o autor está triste, por isso não quer que o 
tempo passe.
(     )  A palavra “tempo”, na linha 1 do poema, é 
um vocativo, o qual  não tem relação sintática com 
nenhum outro termo da oração e é “uma forma 
lingüística usada para chamamento ou interpelação 
ao leitor no discurso direto”;
(      )  Poemas e poesias são tipologias e gêneros 
textuais, respectivamente.
(      ) o texto apresenta figuras de linguagem: nas 
expressões “Tic-tac, tic-tac”, prosopopéia; e nas 
expressões “Dia e noite” e “Noite e dia”, antítese.

a) V; F; V; F;V
b) V; V; F; F; V
c) V; F; F; V; F
d) F; F; V; V; F
________________________________________

02. Assinale a alternativa que ordena a identificação 
da tipologia textual de cada texto abaixo:

1 – Descrição;  2 - Narração;  3 – Dissertação; 
4 - Injuntivo

(     ) Não parava de cantar, Antônio afirmando que ia 
para outro tempo enquanto o povo todo desconfiava 
que era para o outro mundo que ele ia, e só se ouvia 
o martelo martelando lá dentro, toc toc toc (...)

(   ) Derreta a manteiga em fogo baixo. Junte a 
farinha e toste-a por 2 a 3 minutos. Junte o leite aos 
poucos.mexendo rapidamente para não empelotar 
(...)

(   ) Por cima da moldura da porta há uma chapa 
metálica comprida e estreita, revestida de esmalte. 
Sobre um fundo branco, as letras negras dizem 
Conservatória Geral do Registro Civil. O esmalte 
está rachado e esboicelado em alguns pontos. (...)

(   ) Esse novo código de relacionamento, que 
surgiu no início da década de 80, não pode ser 
definido como uma nova forma de designar a transa 
(relação sexual). Também não pode ser definido 
como um namoro relâmpago, pré-namoro ou uma 
variação da amizade colorida. O “ficar com” existe 
por si só; independe do namoro, da amizade ou de 
qualquer outra forma de vínculo. Ele é o átomo da 
relação (...) 

a) 3,4,1,2
b) 4, 1,2,3
c) 2, 4,1,3
d) 2,1,3,4
________________________________________

03. Assinale a alternativa que completa as lacunas 
empregando o acento grave quando necessário:

1) O flanelinha foi ____ praça esperar ____ gorjeta;
2) A casa fica ____ esquerda da delegacia, onde o 
rapaz depôs contra ___ moça;
3) Eu disse ____ ele tudo que sabia;
4) Mesmo cansado fui ____casa.

a) à; a; à; à; à; à
b) a; a; a; à; à; à
c) à; à; a; a; a; a
d) à; a; à; a; a; a 
________________________________________

04. As orações subordinadas substantivas recebem 
o nome da função sintática que elas exercem em 
relação à oração principal. Assinale a alternativa 
que classifica corretamente as orações abaixo e 
indica que Suzana já é uma mulher sortuda:

1. Suzana não sabe que ganhou um carro no sorteio 
da TV.
2. Suzana não sabe se ganhou um carro no sorteio 
da TV. 
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a) subordinada substantiva objetiva direta; oração 
1.
b) subordinada substantiva predicativa; oração 1.
c) subordinada substantiva condicional; oração 2.
d) subordinada substantiva subjetiva; oração 2.
________________________________________

05. Assinale a alternativa que apresenta os 
substantivos idênticos na forma, porém de gêneros 
e significados diferentes que substituem os 
significados em destaques abaixo:

1. Polícia prende a parte do corpo da quadrilha 
que levou 1 milhão de caixas eletrônicos. 
2. Recife, o dinheiro do Estado de Pernambuco, é 
a maior cidade do Nordeste para os foliões que no 
carnaval saem às ruas com o galo da Madrugada, 
em direção a Olinda.
3. O aparelho receptor é uma emissora do Grupo 
Estado que tem como foco transmitir jornalismo 24 
horas no ar. A missão é fazer uma cobertura em 
tempo real passando por todas as áreas, da política 
ao esporte.
4. A carga máxima permitida segue cheio de 
passageiros.

a) 1.a cabeça; 2. a capital; 3. o rádio; a lotação.
b) 1.o cabeça; 2. a capital; 3.a rádio; 4. a lotação.
c) 1.o cabeça; 2. a capital; 3.a rádio; 4.o lotação.
d) 1.o cabeça; 2.o capital; 3.o rádio; o lotação.

QUESTÕES 06 A 10 - MATEMÁTICA 

06. A escola infantil Criança Feliz vacinou todos os 
seus alunos, sendo que 90% contra catapora e 70% 
contra sarampo. Determine o porcentual de alunos 
que foram vacinados contra as duas doenças.
a) 90
b) 60
c) 50
d) 70
________________________________________

07. Encontre o valor da expressão numérica:

17 - [ (5 . 2 - 3) - (10- ³ 125)]0 - [(    16:2) . 2³]
 
a)  1
b) -1
c)  0
d)  2
________________________________________

08. Um ponto, no sentido matemático, é?
a) um objeto que não pode ser decomposto em 
objetos menores
b) um objeto de dimensão zero
c) não possui graus de liberdade
d) Todas as alternativas anteriores são corretas.

09. Na figura abaixo, sabemos que a soma dos 
ângulos externos é igual a 360º. Assim, calcule
Â + B̂ + Ĉ.

a) 180º
b) 540º
c) 360º
d) 240º
________________________________________

10. Um número é divisor de outro quando o resto da 
divisão for igual a?
a) um
b) ele mesmo
c) zero
d) nenhuma das anteriores

QUESTÕES 11 A 15 - INFORMÁTICA

11. Sistemas computacionais do mundo todo utilizam 
como parte de seu hardware um componente 
de memória bem comum para armazenar dados 
temporários que logo serão utilizados pelo CPU no 
processamento da informação. Este componente 
acima descrito também é conhecido como:
a) Memória RAM.
b) Memória BAM.
c) Memória HDMI.
d) Memória VGA.
________________________________________

12. Os sistemas operacionais como Linux e 
Windows utilizam-se de sistemas de arquivos para 
organizarem seus arquivos, dentre os mais comuns 
utilizados atualmente, no Linux e no Windows, por 
padrão temos RESPECTIVAMENTE:
a) ext4 e ext3
b) extLinux e extWin
c) FAT e FAT16
d)ext4 e NTFS
________________________________________

13. Utilizamos a internet cada vez mais, e uma das 
coisas mais observadas quando estamos online 
é a velocidade de conexão com a rede naquele 
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local específico. Sabe-se que as operadoras que 
proveem o serviço informam em seus contratos 
as velocidades de envio e recebimento de dados. 
Essas velocidades de envio e recebimento de dados 
do cliente são conhecidas, respectivamente, como:
a) Download e load
b) Upload e Download
c) Ethernet e Recived
d) Download e Upload
________________________________________

14. O correio eletrônico é uma das formas de 
comunicação digital mais utilizadas nos meios 
corporativos. Por meio deste serviço é possível 
enviar e receber mensagens eletrônicas do mundo 
todo. Apesar dos muitos benefícios, algumas 
pessoas utilizam o serviço para enviar mensagens 
com conteúdos indesejados, ofensivos e muitas 
vezes perigosos (como vírus de computador). Essas 
mensagens indesejadas também são conhecidas 
como:
a) ADSL
b) SMTP
c) SPAM
d) HTML
________________________________________

15. O editor de texto Microsoft Word 2013 é 
extremamente difundido devido às suas inúmeras 
funcionalidades e ao seu alto padrão de qualidade. 
Sabendo-se disso, ao se trabalhar com documentos 
do Microsoft Word é preciso conhecer seus tipos 
e extensões de arquivos. Dadas as alternativas, 
assinale a que contenha a extensão que este 
programa, por padrão, salva os arquivos.
a) docx
b) xlsx
c) ppt
d) xml

QUESTÕES 16 A 40 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Sobre o calendário de vacinação do Ministério 
da Saúde, marque a assertiva correta:
a) A vacina BCG deve ser feita assim que a criança 
nascer, independentemente do tempo de gestação 
e peso da criança.
b) Ainda não existe vacina para Hepatite A.
c) Sobre a vacina Dupla Adulto, em pacientes 
adultos que já receberam o esquema completo, a 
dose de reforço pode ser antecipada em caso de 
ferimentos graves, quando a última dose foi há mais 
de 5 anos.
d) A vacina de Febre Amarela pode ser aplicada em 
crianças menores de 6 meses que irão viajar para 
locais de risco.

17. Com relação às doenças de notificação 
compulsória, é correto afirmar:
a) Apenas médicos podem fazer a notificação de 
doenças compulsórias.
b) A notificação compulsória deve ser feita apenas 
para casos confirmados da doença.
c) A dengue não é uma doença de notificação 
compulsória.
d) Sobre as doenças de notificação compulsória 
imediata, a notificação deve ser feita em até 24 
horas após o atendimento, para a autoridade 
superior cabível.
________________________________________

18. Segundo o Guia de Vigilância Epidemiológica 
do Ministério da Saúde, marque a assertiva 
INCORRETA:
a) Os primeiros casos de uma epidemia, em uma 
determinada área, não necessitam ser submetidos 
à investigação em profundidade.
b) O principal objetivo da investigação de uma 
epidemia ou surto de determinada doença infecciosa 
é identificar formas de interromper a transmissão e 
prevenir a ocorrência de novos casos.
c) Epidemia é a elevação do número de casos de 
uma doença ou agravo, em um determinado lugar 
e período de tempo, caracterizando, de forma clara, 
um excesso em relação à frequência esperada.
d) Surto é tipo de epidemia em que os casos se 
restringem a uma área geográfica pequena e bem 
delimitada ou a uma população institucionalizada 
(creches, quartéis, escolas, etc.).
________________________________________

19. Marque a assertiva correta:
a) O modo de transmissão da rubéola é por meio da 
picada de insetos contaminados com o vírus.
b) O período de incubação da dengue é de 3 a 15 
dias, sendo em média 5 a 6 dias.
c) O homem é o principal reservatório da 
Leptospirose.
d) No Brasil, apenas cães são reservatórios da 
Raiva.
________________________________________

20. Conforme os princípios doutrinários do SUS, 
marque a assertiva correta:
a) Equidade significa que todo cidadão deve ser 
tratado da mesma forma.
b) Resolutividade é o princípio doutrinário que 
significa que o sistema tem que estar preparado 
para resolver qualquer doença do cidadão.
c) A Universalidade garante atendimento para 
todos, exceto cidadãos que não contribuem para o 
sistema previdenciário.
d) Equidade significa que todo cidadão é igual 
perante ao SUS e será atendido conforme sua 
necessidade, até o limite que o sistema puder 
oferecer.
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21. Marque a assertiva correta:
a) O diagrama de controle não é um bom método 
para verificar a presença de uma epidemia, e 
quando este for utilizado, deve-se empregar o 
período de tempo de um ano.
b) Para estabelecer um estado epidêmico de 
uma doença, é imprescindível o conhecimento da 
frequência habitual (nível endêmico) da mesma, 
naquele lugar e período.
c) Na investigação de casos de uma epidemia, a 
busca ativa de novos casos nunca deve ser feita, 
pois pode aumentar o número de casos novos.
d) Quando houver suspeita de uma epidemia, esta 
pode ser logo confirmada, pois não há nada que 
possa alterar o número de novos casos além de 
uma epidemia.
________________________________________

22. Marque a assertiva INCORRETA:
a) A taxa de mortalidade infantil reflete, de 
maneira geral, as condições de desenvolvimento 
socioeconômico e infraestrutura ambiental, 
bem como o acesso e a qualidade dos recursos 
disponíveis para atenção à saúde materna e da 
população infantil.
b) A taxa de mortalidade infantil é o número de óbitos 
de menores de dois anos de idade, por cem nascidos 
vivos, na população residente em determinado 
espaço geográfico, no ano considerado. 
c) A taxa de mortalidade neonatal precoce reflete, de 
maneira geral, as condições socioeconômicas e de 
saúde da mãe, bem como a inadequada assistência 
pré-natal, ao parto e ao recém-nascido.
d) A taxa de mortalidade neonatal tardia é o 
número de óbitos de 7 a 27 dias de vida completos, 
por mil nascidos vivos, na população residente 
em determinado espaço geográfico, no ano 
considerado.
________________________________________

23. Segundo o Política Nacional de Atenção 
Básica do Ministério da Saúde, marque a assertiva 
INCORRETA.
a) Cada equipe de Saúde da Família deve ser 
responsável por, no máximo, 4.000 pessoas.
b) Cada profissional de saúde pode estar cadastrado 
em apenas uma equipe de Saúde da Família, 
exceção feita somente ao profissional médico, que 
poderá atuar em, no máximo, duas equipes de 
Saúde da Família e com carga horária total de 40 
horas semanais.
c) Todos os profissionais membros da equipe de 
Saúde da Família devem cumprir carga horária de 
40 horas semanais, sem exceção.
d) O número de Agentes Comunitários de Saúde 
-ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da 
população cadastrada, com um máximo de 750 
pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe de Saúde 
da Família.

24. Com relação aos Núcleos de Apoio à Saúde da 
Família (NASF), marque a assertiva correta:
a) O NASF 1 é composto por uma equipe menor e 
atende uma população menor que o NASF 2.
b) A composição do NASF de um determinado 
município é definida pelo Ministério da Saúde.
c) Os NASFs foram criados com o objetivo de 
ampliar a abrangência e o escopo das ações da 
atenção básica, bem como sua resolubilidade.
d) Os NASFs são de livre acesso para atendimento 
individual.
________________________________________

25. Considerando um homem de 31 anos, que não 
possui nenhuma imunização prévia, quais vacinas 
deve receber segundo o calendário nacional de 
vacinações?
a) Tríplice viral, Febre amarela, BCG.
b) VIP, Pneumocócica 10, Dupla Adulto.
c) Hepatite B, Dupla Adulto, Tríplice Viral.
d) Hepatite B, Meningocócica, Dupla Adulto.
________________________________________

26. Segundo as Normas Regulamentadoras 
relativas à segurança e saúde do trabalho é correto 
afirmar que:  
a) As Normas Regulamentadoras - NR relativas 
à segurança e medicina do trabalho, são de 
observância obrigatória pelas empresas privadas e 
públicas e pelos órgãos públicos da administração 
direta e indireta, bem como pelos órgãos dos 
Poderes Legislativo e Judiciário, que possuam mais 
de 10 (Dez) empregados regidos pela Consolidação 
das Leis do Trabalho - CLT.
b) Todas as empresas privadas e públicas, os 
órgãos públicos da administração direta e indireta e 
dos poderes Legislativo e Judiciário, que possuam 
empregados regidos pela Consolidação das Leis 
do Trabalho - CLT, manterão, obrigatoriamente, 
Serviços Especializados em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho, com a 
finalidade de promover a saúde e proteger a 
integridade do trabalhador no local de trabalho.
c) Relativamente ao médico do trabalho, para 
cumprimento das atividades dos Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho em tempo integral, conforme 
o Quadro II da Norma Regulamentadora nº 4, a 
empresa poderá contratar mais de um profissional, 
desde que cada um dedique, no mínimo, 3 (três) 
horas de trabalho, sendo necessário que o somatório 
das horas diárias trabalhadas por todos seja de, no 
mínimo, 6 (seis) horas.
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d) As atividades dos profissionais integrantes 
dos Serviços Especializados em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) 
são essencialmente prevencionistas, embora não 
seja vedado o atendimento de emergência, quando 
se tornar necessário. Entretanto, é dever do médico 
do trabalho, como profissional de saúde integrante 
do SESMT, prestar atendimento assistencial 
aos empregados da empresa para qual presta 
serviços relacionados a saúde e segurança dos 
trabalhadores.
________________________________________

27. Sobre a Delegacia Regional do Trabalho, no 
âmbito de sua jurisdição, assinale a alternativa 
INCORRETA:
a) É responsável pela fiscalização do cumprimento 
dos preceitos legais e regulamentares sobre 
segurança e medicina do trabalho.
b) É responsável por impor as penalidades 
cabíveis por descumprimento dos preceitos legais 
e regulamentares sobre segurança e medicina do 
trabalho.
c) É responsável por embargar obra, interditar 
estabelecimento, setor de serviço, canteiro de obra, 
frente de trabalho, locais de trabalho, máquinas e 
equipamentos.
d) É o órgão de âmbito nacional competente para 
coordenar, orientar, controlar e supervisionar as 
atividades relacionadas com a segurança e medicina 
do trabalho e ainda fiscalizar o cumprimento dos 
preceitos legais e regulamentares sobre segurança 
e medicina do trabalho em todo o território nacional.
________________________________________

28. Relativamente às manobras ortopédicas para 
avaliação de patologias das mãos e dos punhos, 
podemos afirmar que:
a) No Teste de Phalen o paciente realiza a flexão de 
punho apoiando a região dorsal de ambas as mãos 
com o cotovelo fletido a 90º e braços elevados, 
objetivando a avaliação da compressão do nervo 
ulnar, sendo positivo quando o examinado refere 
parestesia na área de inervação do referido nervo.
b) No Teste de Phalen Invertido o paciente realiza a 
flexão de punho apoiando a região dorsal de ambas 
as mãos com o cotovelo fletido a 90º e braços 
elevados, objetivando a avaliação da compressão 
do nervo ulnar, sendo positivo quando o examinado 
refere parestesia na área de inervação do referido 
nervo.
c) No Teste de Finkelstein, o objetivo é testar o 
tendão do abdutor longo do polegar. Solicitar que 
o paciente realize a adução do polegar com flexão 
da falange distal e feche os dedos apoiando o dedo 
indicador na falange distal e realize o desvio ulnar.

d) No Teste de Finkelstein, o paciente realiza a 
flexão de punho apoiando a região dorsal de ambas 
as mãos com o cotovelo fletido a 90º e braços 
elevados, objetivando a avaliação da compressão 
do nervo mediano, sendo positivo quando o 
examinado refere parestesia na área de inervação 
do referido nervo.
________________________________________

29. Segundo a Classificação de Schilling, assinale a 
alternativa INCORRETA:
a) A classificação I de Schilling refere-se às doenças 
em que o trabalho é causa necessária, tipificadas 
pelas doenças profissionais, stricto sensu e pelas 
intoxicações agudas de origem ocupacional.
b) A classificação I de Schilling refere-se às doenças 
em que o trabalho é causa necessária, tipificadas 
pelas doenças profissionais, stricto sensu, pelas 
intoxicações agudas de origem ocupacional e pelos 
acidentes de trabalho típicos.
c) A classificação II de Schilling refere-se às doenças 
em que o trabalho pode ser um fator de risco, 
contributivo, mas não necessário, exemplificadas 
pelas doenças comuns, mais frequentes ou mais 
precoces em determinados grupos ocupacionais 
e para as quais o nexo causal é de natureza 
eminentemente epidemiológica.
d) A classificação III de Schilling refere-se às doenças 
em que o trabalho é provocador de um distúrbio 
latente, ou agravador de doença já estabelecida 
ou preexistente, ou seja, concausa, tipificadas 
pelas doenças alérgicas de pele e respiratórias e 
pelos distúrbios mentais, em determinados grupos 
ocupacionais ou profissões.
________________________________________

30. Com relação aos tipos de benefícios 
previdenciários é INCORRETO afirmar que:
a) O Auxílio-doença previdenciário é o benefício 
devido ao segurado que ficar incapacitado para o 
seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 
motivo de doença ou decorrente de acidente de 
qualquer causa ou natureza.
b) O Auxílio-acidente é o benefício devido como 
indenização ao segurado empregado, trabalhador 
avulso e segurado especial que sofram lesões 
ou apresentem sequelas definitivas de acidentes 
de qualquer natureza ou acidente de trabalho, 
não sendo exigido o cumprimento do período de 
carência, mas a qualidade de segurado.
c) O Auxílio-acidente é o benefício devido como 
indenização ao segurado empregado, trabalhador 
avulso e segurado especial que sofram lesões 
ou apresentem sequelas definitivas resultantes 
especificamente de acidente de trabalho, não sendo 
exigido o cumprimento do período de carência, mas 
a qualidade de segurado.
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d) O Auxílio-doença acidentário é o benefício devido 
ao segurado que ficar incapacitado para o seu 
trabalho ou para a sua atividade habitual por motivo 
de doença ou decorrente de acidente relacionados 
ao trabalho.
________________________________________

31. Sobre a intoxicação ocupacional por chumbo, 
assinale a alternativa INCORRETA.
a) Os ossos constituem o maior depósito corporal 
do metal.
b) Os sintomas iniciais da intoxicação por chumbo 
no sistema nervoso central são fadiga, irritabilidade, 
distúrbios do sono, cefaléia, dificuldades de 
concentração e redução da libido.
c) São sinais de intoxicação leve: encefalopatia, 
neuropatia motora, convulsões, coma, cólica 
abdominal aguda, linha gengival de Burton e 
nefropatia.
d) São parâmetros para controle biológico da 
exposição ocupacional ao chumbo: dosagem de 
chumbo urinário, dosagem de chumbo sanguíneo, 
ácido delta amino levulínico ou zincoprotoporfirina.
________________________________________

32. Assinale a alternativa que corresponde à 
doença ocupacional que pode atingir o trabalhador 
exposto continuamente à poeira de algodão, sem 
uso de Equipamento de Proteção Individual e sem 
proteção coletiva em seu ambiente de trabalho?
a) Beriliose.
b) Pneumonite.
c) Silicose.
d) Bissinose.
________________________________________

33. Das características abaixo sobre a Perda 
Auditiva Induzida por Ruído Ocupacional (PAIR), 
pode-se afirmar que:
a) É definida como perda súbita da acuidade 
auditiva decorrente de uma única exposição à 
pressão sonora intensa.
b) Pode ser do tipo neurossensorial ou condutiva.
c) Pode ser revertida com o afastamento da causa, 
ou seja, com a interrupção da exposição ao ruído.
d) Por atingir a cóclea, o trabalhador portador de 
PAIR pode desenvolver intolerância a sons mais 
intensos (recrutamento).
________________________________________

34. Com relação aos exames ocupacionais, 
podemos afirmar, EXCETO:
a) O exame médico admissional deverá ser realizado 
antes que o trabalhador assuma suas atividades.

b) O exame médico periódico para trabalhadores 
expostos a riscos ou a situações de trabalho que 
impliquem o desencadeamento ou agravamento de 
doença ocupacional, ou, ainda, para aqueles que 
sejam portadores de doenças crônicas, os exames 
deverão ser repetidos a cada ano ou a intervalos 
menores, a critério do médico encarregado, ou 
se notificado pelo médico agente da inspeção 
do trabalho, ou, ainda, como resultado de 
negociação coletiva de trabalho ou de acordo com 
à periodicidade especificada no Anexo n.º 6 da NR 
15, para os trabalhadores expostos a condições 
hiperbáricas.
c) O exame médico de retorno ao trabalho deverá 
ser realizado obrigatoriamente no primeiro dia da 
volta ao trabalho de trabalhador ausente por período 
igual ou superior a 30 (trinta) dias por motivo de 
doença ou acidente, de natureza ocupacional ou 
não, ou parto.
d) O exame médico demissional será obrigatoriamente 
realizado até a data da homologação, desde que 
o último exame médico ocupacional tenha sido 
realizado há mais de 90 (noventa) dias.
________________________________________

35. Segundo a legislação em vigor, são consideradas 
doenças do trabalho:
a) Doenças endêmicas adquiridas pelos segurados 
habitantes em região em que elas se desenvolvam, 
sem comprovação de nexo causal com o trabalho.
b) Doenças que não produzam incapacidade 
laborativa.
c) As doenças adquiridas ou desencadeadas em 
função de condições especiais em que o trabalho 
é realizado e com ele se relacionem diretamente, 
desde que constantes de uma relação definida 
pelo Ministério da Previdência e Assistência Social 
(MPAS).
d) Aquelas consideradas degenerativas.
________________________________________

36. Com relação aos riscos ambientais contidos na 
Norma Regulamentadora nº 9, assinale a alternativa 
INCORRETA:
a) Consideram-se agentes químicos as substâncias, 
compostos ou produtos que possam penetrar 
no organismo pela via respiratória, nas formas 
de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou 
vapores, ou que, pela natureza da atividade de 
exposição, possam ter contato ou ser absorvidos 
pelo organismo através da pele ou por ingestão.
b) Consideram-se agentes físicos as diversas 
formas de energia a que possam estar expostos os 
trabalhadores, tais como: ruído, vibrações, pressões 
anormais, temperaturas extremas, radiações 
ionizantes, radiações não ionizantes, bem como o 
infra-som e o ultra-som.
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c) Consideram-se agentes biológicos as bactérias, 
fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre 
outros.
d) Consideram-se riscos ambientais os agentes 
físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de 
acidentes que existem nos ambientes de trabalho 
que, em função de sua natureza, concentração ou 
intensidade e tempo de exposição, são capazes de 
causar danos à saúde do trabalhador.
________________________________________

37. Levando-se em consideração a fisiologia do 
trabalho, podemos considerar que:
a) O trabalho realizado sentado é sempre 
considerado um trabalho leve, com dispêndio 
energético médio de 125 a 180 Kcal/h.
b) O trabalho em pé é sempre considerado um 
trabalho pesado.
c) O trabalho sentado, se realizado com movimentos 
vigorosos com os braços e as pernas, atinge um 
gasto energético médio de 440 Kcal/h, sendo, dessa 
forma, considerado sempre um trabalho pesado.
d) O trabalho fatigante pode atingir gastos 
energéticos de 550 Kcal/h, sendo considerado um 
trabalho penoso.
________________________________________

38. Assinale a afirmação verdadeira:
a) A eliminação ou neutralização da insalubridade 
deverá ocorrer com a adoção de medidas de ordem 
geral que conservem o ambiente de trabalho dentro 
dos limites de tolerância e/ou com a utilização de 
equipamento de proteção individual.
b) O exercício de trabalho em condições de 
insalubridade assegura ao trabalhador a percepção 
de adicional, incidente sobre o salário mínimo da 
região, equivalente a 20% (vinte por cento), para 
insalubridade de grau mínimo.
c) O limite de tolerância para exposição a ruído é 85 
dB(A), independentemente do tempo de exposição.
d) Nas atividades ou operações onde trabalhadores 
possam ser expostos a radiações ionizantes, os 
limites de tolerância, os princípios, as obrigações 
e controles básicos para a proteção do homem e 
do seu meio ambiente contra possíveis efeitos 
indevidos causados pela radiação ionizante 
não se encontram estabelecidos pelas normas 
regulamentadoras e por este motivo não ensejam a 
percepção de adicional de insalubridade.
________________________________________

39. Em relação às atividades e operações perigosas, 
é INCORRETO afirmar que:
a) O exercício de trabalho em condições de 
periculosidade assegura ao trabalhador a percepção 
de adicional de 30% (trinta por cento), incidente 
sobre o salário.

b) As operações de transporte de inflamáveis 
líquidos ou gasosos liquefeitos, em quaisquer 
vasilhames e a granel, são consideradas em 
condições de periculosidade, exclusão para 
o transporte em pequenas quantidades, até o 
limite de 200 (duzentos) litros para os inflamáveis 
líquidos e 135 (cento e trinta e cinco) quilos para os 
inflamáveis gasosos liquefeitos.
c) São consideradas atividades e operações 
perigosas somente as atividades e operações 
perigosas com explosivos, atividades e operações 
perigosas com inflamáveis, atividades e operações 
perigosas com exposição a roubos ou outras 
espécies de violência física nas atividades 
profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.
d) É responsabilidade do empregador a 
caracterização ou a descaracterização da 
periculosidade, mediante laudo técnico elaborado 
por Médico do Trabalho ou Engenheiro de 
Segurança do Trabalho, nos termos do artigo 195 
da CLT.
________________________________________

40. Aos médicos que trabalham em empresas, 
independentemente de sua especialidade, é 
atribuição, EXCETO:
a) Atuar visando essencialmente à promoção da 
saúde e à prevenção da doença, conhecendo, para 
tanto, os processos produtivos e o ambiente de 
trabalho da empresa.
b) Avaliar as condições de saúde do trabalhador para 
determinadas funções e/ou ambientes, indicando 
sua alocação para trabalhos compatíveis com suas 
condições de saúde, orientando-o, se necessário, 
no processo de adaptação.
c) Dar conhecimento aos empregadores, 
trabalhadores, comissões de saúde, CIPAS 
e representantes sindicais, através de cópias 
de encaminhamentos, solicitações e outros 
documentos, dos riscos existentes no ambiente de 
trabalho, bem como dos outros informes técnicos 
de que dispuser, independente do resguardo do 
sigilo profissional.
d) Notificar, formalmente, o órgão público competente 
quando houver suspeita ou comprovação de 
transtornos da saúde atribuíveis ao trabalho, bem 
como recomendar ao empregador a adoção dos 
procedimentos cabíveis, independentemente da 
necessidade de afastar o empregado do trabalho.
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GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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