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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
 Leia o texto adaptado abaixo para responder às questões 

de 1 a 3. 
 

Todos os países que reduziram a maioridade penal 
não diminuíram a violência 

 
Por Frei Betto 

 
Voltou à pauta do Congresso, por insistência do PSDB, a 

proposta de criminalizar menores de 18 anos via redução da 

maioridade penal. 

De que adianta? Nossa legislação já responsabiliza toda 

pessoa acima de 12 anos por atos ilegais. Segundo o Estatuto 

da Criança e do Adolescente, o menor infrator deve merecer 

medidas socioeducativas, como advertência, obrigação de 

reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade 

assistida, semiliberdade e internação. A medida é aplicada 

segundo a gravidade da infração. 

Nos 54 países que reduziram a maioridade penal, não se 

registrou redução da violência. A Espanha e a Alemanha 

voltaram atrás na decisão de criminalizar menores de 18 anos. 

Hoje, 70% dos países estabelecem 18 anos como idade penal 

mínima. 

O índice de reincidência em nossas prisões é de 70%. 

Não existe, no Brasil, política penitenciária, nem intenção do 

Estado de recuperar os detentos. Uma reforma prisional seria 

tão necessária e urgente quanto a reforma política. As 

delegacias funcionam como escola de ensino fundamental para 

o crime; os cadeiões, como ensino médio; as penitenciárias, 

como universidades. 

O ingresso precoce de adolescentes em nosso sistema 

carcerário só faria aumentar o número de bandidos, pois 

tornaria muitos deles distantes de qualquer medida 

socioeducativa. Ficariam trancafiados como mortos-vivos, 

sujeitos à violência, inclusive sexual, das facções que reinam 

em nossas prisões. 

Já no sistema socioeducativo, o índice de reincidência é 

de 20%, o que indica que 80% dos menores infratores são 

recuperados. 

Nosso sistema prisional já não comporta mais presos. No 

Brasil, eles são, hoje, 500 mil, a quarta maior população 

carcerária do mundo. Perdemos apenas para os EUA (2,2 

milhões), China (1,6 milhão) e Rússia (740 mil). 

Reduzir a maioridade penal é tratar o efeito, e não a 

causa. Ninguém nasce delinquente ou criminoso. Um jovem 

ingressa no crime devido à falta de escolaridade, de afeto 

familiar, e por pressão consumista que o convence de que só 

terá seu valor reconhecido socialmente se portar determinados 

produtos de grife. 

Enfim, o menor infrator é resultado do descaso do Estado, 

que não garante a tantas crianças creches e educação de 

qualidade; áreas de esporte, arte e lazer; e a seus pais trabalho 

decente ou uma renda mínima para que possam subsistir com 

dignidade em caso de desemprego. 

Portanto, não basta reduzir a maioridade penal e instalar 

UPPs em áreas consideradas violentas. O traficante não espera 

que seu filho seja bandido, e sim doutor. Por que, junto com a 

polícia pacificadora, não ingressam, nas áreas dominadas por 

bandidos, escolas, oficinas de música, teatro, literatura e praças 

de esportes? 

Punidos deveriam ser aqueles que utilizam menores na 

prática de crimes. E eles costumam ser hóspedes do Estado 

que, cego, permite que dentro das cadeias as facções 

criminosas monitorem, por celulares, todo tipo de violência 

contra os cidadãos. 

Que tal criminalizar o poder público por conivência com o 

crime organizado? Bem dizia o filósofo Carlito Maia: “O 

problema do menor é o maior.” 

 
1. De acordo com o texto, analise as assertivas abaixo. 
 

I. O autor do texto defende que não adianta reduzir a 
maioridade penal, pois, no Brasil, não há intenção 
quanto à recuperação dos presos nem há política 
penitenciária, fazendo com que os adolescentes se 
distanciem de medidas socioeducativas e fiquem 
sujeitos à violência. 

II. Defende-se, no texto, que devem ser garantidos 
creches e educação de qualidade, por exemplo, às 
crianças e trabalho digno ou uma renda mínima para 
os pais como forma de tratar a causa e não o efeito. 

III. Defende-se, no texto, que os adultos devem ser 
punidos em vez de punir os menores de idade, uma 
vez que os pais devem se responsabilizar totalmente 
pelos atos praticados por seus filhos. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) II e III, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) I, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) I, II e III. 
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2. Observe o trecho transcrito do texto e, em seguida, 
assinale a alternativa que apresenta um sinônimo da 
palavra destacada de acordo com o contexto. 

 
“(...) a seus pais trabalho decente ou uma renda mínima 

para que possam subsistir com dignidade em caso de 

desemprego.” 

 
(A) Trabalhar. 
(B) Progredir. 
(C) Aprimorar-se. 
(D) Sobreviver. 
(E) Encher-se. 

 
 

3. Observe a oração abaixo e, em seguida, assinale a 
alternativa em que a conjunção destacada estabeleça o 
mesmo sentido e tenha a mesma classificação que a 
conjunção destacada na oração abaixo. 

 
“Portanto, não basta reduzir a maioridade penal e instalar 

UPPs em áreas consideradas violentas.” 

 
(A) Ainda que medidas socioeducativas sejam 

implantadas, decisões mais rígidas devem ser 
tomadas. 

(B) Desde que a polícia começou a agir naquela região, 
o índice de criminalidade diminuiu. 

(C) O índice de roubo seguido de morte aumentou 
naquele bairro. Logo, medidas devem ser tomadas 
para garantir a segurança dos moradores. 

(D) É preciso garantir educação de qualidade a fim de 
que o índice de criminalidade diminua. 

(E) Conforme veiculado na mídia, houve rebelião. 
 

 
4. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 

quanto à concordância verbal, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) Fomos nós quem flagrou o ladrão no momento do 

roubo. 
(B) Perto de 50 detentos fugiu de um presídio do interior 

de São Paulo. 
(C) Não se poupou esforços para prender aquela 

quadrilha. 
(D) Construiu-se novos postos policiais na região 

metropolitana. 
(E) Parecem haver graves problemas com a segurança 

pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
quanto à ortografia, assinale a alternativa correta. 

 
(A) Aquele policial lidou com muitos casos de fraticídio.  
(B) Eles estavam tentando compreender o esteriótipo do 

assassino. 
(C) A polícia detectou que o assassino era misantropo. 
(D) Prostou o ladrão de um só golpe. 
(E) O caso do assassinato daquela criança rerpecutiu 

em toda a imprensa. 
 

 
CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 
 
6. Considerando o disposto no artigo 142, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), assinale a alternativa 
que preenche correta e respectivamente as lacunas. 

 
Os menores de _______________ anos serão 

______________ e os maiores de ______________ e menores 

de ______________ anos _____________ por seus pais, 

tutores ou curadores, na forma da legislação civil ou processual. 

 
(A) dezoito/ assistidos/ dezoito/ vinte e um/ 

representados 
(B) dezesseis/ assistidos/ dezesseis/ vinte e um/ 

representados 
(C) dezesseis/ representados/ dezesseis/ vinte e um/ 

assistidos 
(D) dezoito/ representados/ dezoito/ vinte e um/ 

assistidos 
(E) dezesseis/ representados/ dezesseis/ dezoito/ 

assistidos 
 

 
7. O artigo 145, do ECA, dispõe que os Estados e o Distrito 

Federal poderão criar varas especializadas e exclusivas 
da infância e da juventude, cabendo ao(à) 

 
(A) Poder Judiciário estabelecer sua proporcionalidade 

por número de habitantes, dotá-las de infraestrutura 
e dispor sobre o atendimento, inclusive em plantões.  

(B) Ministério Público estabelecer sua proporcionalidade 
por número de habitantes, dotá-las de infraestrutura 
e dispor sobre o atendimento, inclusive em plantões. 

(C) Fundação Casa estabelecer sua proporcionalidade 
por número de habitantes, dotá-las de infraestrutura 
e dispor sobre o atendimento, inclusive em plantões. 

(D) Poder Executivo Federal estabelecer sua 
proporcionalidade por número de habitantes, dotá-
las de infraestrutura e dispor sobre o atendimento, 
inclusive em plantões. 

(E) Poder Executivo Estadual estabelecer sua 
proporcionalidade por número de habitantes, dotá-
las de infraestrutura e dispor sobre o atendimento, 
inclusive em plantões. 
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8. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre 

 
(A) preservação das florestas, da fauna e da flora. 
(B) proteção ao meio ambiente e combate à poluição em 

qualquer de suas formas. 
(C) promoção de programas de construção de moradias 

e melhoria das condições habitacionais e de 
saneamento básico.  

(D) proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, 
turístico e paisagístico. 

(E) registro, acompanhamento e fiscalização das 
concessões de direitos de pesquisa e exploração de 
recursos hídricos e minerais em seus territórios. 

 
 

9. Conforme o disposto no artigo 26, da Constituição Federal 
de 1988, incluem-se entre os bens dos Estados as 

 
I. águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, 

emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, 
na forma da lei, as decorrentes de obras da União. 

II. áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que 
estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob 
domínio da União, Municípios ou terceiros. 

III. ilhas fluviais e lacustres não pertencentes aos 
Municípios de outros Estados. 

IV. terras devolutas não compreendidas entre as da 
União. 

 
É correto o que está contido em 

 
(A) I e II, apenas. 
(B) II e IV, apenas. 
(C) I, III e IV, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) I, II e IV, apenas. 

 
 

10. Segundo a Constituição Federal de 1988, constitui(em) 
crime(s) de responsabilidade do Prefeito Municipal: 

 
I. efetuar repasse que supere os limites definidos na 

Constituição Federal de 1988. 
II. não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês. 
III. enviar o repasse a menor em relação à proporção 

fixada na Lei Orçamentária. 
 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) I, II e III. 
(D) I e III, apenas. 
(E) III, apenas. 

 
 
 
 
 

11. Considerando o disposto no artigo 131, do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), assinale a alternativa 
que preenche correta e respectivamente as lacunas. 

 
O Conselho Tutelar é órgão _____________ e 

____________, ______________, encarregado pela sociedade 

de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 

adolescente, definidos na Lei nº 8.069/1990. 

 
(A) provisório/ autônomo/ não jurisdicional 
(B) permanente/ independente/ jurisdicional 
(C) provisório/ independente/ não jurisdicional 
(D) permanente/ autônomo/ não jurisdicional 
(E) permanente/ autônomo/ jurisdicional 

 
 

12. Conforme o disposto no artigo 133, do ECA, para a 
candidatura a membro do Conselho Tutelar, será(ão) 
exigido(s) o(s) seguinte(s) requisito(s): 

 
I. residir no país ou países vizinhos que façam 

fronteira com o Brasil. 
II. idade superior a 18 anos e inferior a 60 anos. 
III. reconhecida idoneidade moral. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I, II e III. 
(B) I, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
(E) II, apenas. 

 
 

13. Acerca dos direitos e garantias fundamentais, expressos 
na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 

podendo penetrar sem consentimento do morador, 
mesmo em caso de flagrante delito ou desastre. 

(B) É plena a liberdade de associação de caráter 
paramilitar, para fins lícitos. 

(C) A propriedade poderá ou não atender a sua função 
social. 

(D) É garantido o direito de herança. 
(E) A lei penal não retroagirá para beneficiar o réu. 
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14. De acordo com a Lei nº 12.594/2012, assinale a 
alternativa incorreta. 

 
(A) Será aplicada sanção disciplinar ao socioeducando 

que tenha praticado a falta por coação irresistível. 
(B) A decisão judicial relativa à execução de medida 

socioeducativa será proferida após manifestação do 
defensor e do Ministério Público.  

(C) A União, em articulação com os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, realizará avaliações 
periódicas da implementação dos Planos de 
Atendimento Socioeducativo em intervalos não 
superiores a 3 (três) anos. 

(D) É vedada a edificação de unidades 
socioeducacionais em espaços contíguos, anexos, 
ou de qualquer outra forma integrados a 
estabelecimentos penais. 

(E) Compete aos Estados elaborar o Plano Estadual de 
Atendimento Socioeducativo em conformidade com 
o Plano Nacional. 

 
 

15. De acordo com a Lei nº 12.594/2012, compete à direção 
do programa de prestação de serviços à comunidade ou 
de liberdade assistida, entre outras atribuições: 

 
I. selecionar e credenciar orientadores, designando-os, 

caso a caso, para acompanhar e avaliar o 
cumprimento da medida. 

II. supervisionar o desenvolvimento da medida. 
III. receber o adolescente e seus pais ou responsável e 

orientá-los sobre a finalidade da medida e a 
organização e funcionamento do programa. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) I, II e III. 

 
 

MÉDICO DO TRABALHO (CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS) 

 
 
16. Sobre as doenças relacionadas ao trabalho, é correto 

afirmar que o quadro clínico ocupacional do benzenismo é 
caracterizado por 

 
(A) astenia, mialgia, sonolência, tontura e sinais 

infecciosos de repetição. 
(B) cólica, neurite, encefalopatia e tremores. 
(C) miose acentuada, dor ocular, dor no supercílio, 

espasmo ciliar, congestão conjuntival e diminuição 
da acuidade visual. 

(D) lacrimejamento, sudorese, ereção peniana, 
bradicardia e hipotensão. 

(E) ataxia, confusão, convulsões generalizadas, coma, 
fala arrastada, perda dos reflexos, respiração de 
Cheyne-Stokes e paralisia respiratória central. 

17. É correto afirmar que a exposição ao Cromo sem a devida 
proteção pode provocar 

 
(A) encefalopatia. 
(B) perfuração de septo nasal. 
(C) osteomalácia. 
(D) doença de Alzheimer. 
(E) doença de Parkinson. 

 
 

18. Sobre o Parkinsonismo, é correto afirmar que pode ser 
encontrado em trabalhadores expostos ao 

 
(A) Mercúrio. 
(B) Benzeno. 
(C) Manganês. 
(D) Zinco. 
(E) Alumínio. 

 
 

19. É correto afirmar que a narcose por nitrogênio pode 
ocorrer na seguinte condição: 

 
(A) trabalho em câmaras de recompressão. 
(B) trabalho em campânulas. 
(C) trabalhos em eclusas. 
(D) trabalho em câmaras de ar comprimido. 
(E) trabalho em que a pressão é igual a uma atmosfera. 

 
 

20. Em relação às condições de conforto no ambiente de 
trabalho em teleatendimento, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) O espaço de trabalho deve ter profundidade mínima 

de 40cm. 
(B) As pausas deverão ser concedidas em um período 

de 20 minutos fora do posto de trabalho. 
(C) As pausas deverão ser concedidas em um período 

de 20 minutos dentro do posto de trabalho. 
(D) O intervalo para alimentação deverá ser de 15 

minutos. 
(E) As pausas deverão ser concedidas em dois 

períodos, após os primeiros e antes dos últimos 60 
minutos de trabalho. 

 
 

21. Consideram-se atividades e operações perigosas, exceto: 
 

(A) enchimento de vasilhames com inflamáveis líquidos 
em locais abertos, com raio de 15 metros dos bicos 
de enchimento. 

(B) armazenamento de explosivos. 
(C) processamento de alvos irradiados. 
(D) estocagem de materiais radioativos. 
(E) abastecimento de aeronaves. 
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22. Sobre o recebimento de insalubridade em grau máximo, é 
correto afirmar que deverão compreender os 
trabalhadores expostos  

 
(A) a emprego de produtos parasiticidas, inseticidas e 

raticida à base de arsênico. 
(B) à produção de trióxido de arsênico. 
(C) à pintura a pistola com pigmentos compostos de 

arsênico ao ar livre. 
(D) à fabricação de tafetá “sire”. 
(E) à pintura a pistola com pigmentos compostos de 

chumbo ao ar livre. 
 

 
23. Com relação às caldeiras, assinale a alternativa correta. 
 

(A) As caldeiras da categoria A são aquelas cuja 
pressão de operação é igual ou superior a 588KPa. 

(B) As caldeiras da categoria B são aquelas cuja 
pressão de operação é igual ou superior a 588KPa. 

(C) As caldeiras da categoria A são aquelas cuja 
pressão de operação é igual ou superior a 
1.960KPa. 

(D) As caldeiras da categoria C são aquelas cuja 
pressão de operação é igual ou superior a 
1.960KPa. 

(E) As caldeiras da categoria B são aquelas cuja 
pressão de operação é igual ou superior a 
1.960KPa. 

 
 

24. Com relação aos vasos de pressão, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) Os vasos de pressão são classificados em 

categorias segundo a classe de fluido e o nível de 
pressão. 

(B) Os fluidos inflamáveis pertencem à classe B. 
(C) Os vapores de água, asfixiantes simples ou ar 

comprimido pertencem à classe A. 
(D) Fluidos combustíveis com temperatura superior a 

200° centígrados pertencem à classe B. 
(E) Fluidos tóxicos com limites de tolerância superior a 

20ppm pertencem à classe B. 
 

 
25. Com relação ao trabalho a céu aberto, assinale a 

alternativa correta. 
 

(A) Não são exigidas medidas especiais que protejam 
os trabalhadores contra a insolação excessiva, o 
calor, o frio, a umidade e os ventos inconvenientes. 

(B) São exigidas medidas especiais que protejam os 
trabalhadores apenas contra a insolação. 

(C) São exigidas medidas especiais que protejam os 
trabalhadores apenas contra o frio. 

(D) É obrigatória a existência de abrigos, ainda que 
rústicos, capazes de proteger os trabalhadores 
contra intempéries. 

(E) São exigidas medidas especiais que protejam os 
trabalhadores apenas contra umidade. 

26. Sobre o trabalho em altura, assinale a alternativa correta. 
 

(A) É obrigatório o uso de absorvedor de energia, 
quando o comprimento do talabarte for maior que 
0,9m. 

(B) O empregador deve realizar treinamento periódico 
semestral. 

(C) É obrigatório o uso de absorvedor de energia 
quando o fator queda for inferior a 1. 

(D) O trava-quedas refere-se a componentes definitivos 
ou temporários, dimensionados para suportar 
impactos de queda. 

(E) O talabarte é um dispositivo de segurança para 
proteção do usuário contra quedas em operações 
com movimentação vertical ou horizontal. 

 
 

27. São considerados agentes mecânicos causadores de 
doenças profissionais, exceto: 

 
(A) vibrações. 
(B) radiação ionizante. 
(C) posturas viciosas. 
(D) repetição de movimentos. 
(E) levantamento de cargas. 

 
 

28. Com relação à tenossinovite de De Quervain, assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) Não está relacionada à hiperuricemia. 
(B) Está relacionada a posições forçadas com desvio 

radial do carpo. 
(C) Está associada a movimentos repetitivos de 

pinçamento do polegar e indicador. 
(D) Associa-se ao uso de ferramentas e instrumentos de 

trabalho que exijam desvio radial do carpo. 
(E) Não está relacionada à artrite reumatoide. 

 
 

29. Uma trabalhadora presencia um acidente de trabalho com 
vítima fatal. Desde então, não consegue trabalhar devido 
à tontura, a náuseas, a vômitos, à cefaleia e insônia, pois 
acorda com lembranças daquele episódio. Diante desse 
caso, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico 
provável. 

 
(A) Ansiedade generalizada. 
(B) Vertigem posicional paroxística benigna. 
(C) Depressão. 
(D) Transtorno de estresse pós-traumático. 
(E) Fobia específica. 
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30. Assinale a alternativa que apresenta o melhor método 
para o diagnóstico da silicose. 

 
(A) Espirometria. 
(B) Cintilografia. 
(C) Teste de exercício cardiopulmonar. 
(D) Raio X de tórax. 
(E) Tomografia computadorizada de tórax. 

 
 

31. Com relação à Perda Auditiva Induzida por Níveis de 
Pressão Sonora elevados, assinale a alternativa correta. 

 
(A) De acordo com a Ordem de Serviço INSS/DSS nº 

608/1998, a Perda Auditiva Neurossensorial por 
Exposição Continuada a Níveis Elevados de 
Pressão Sonora, na maioria dos casos, não acarreta 
incapacidade para o trabalho. 

(B) As situações que representam somente redução da 
capacidade auditiva se enquadram nos requisitos de 
concessão de benefícios previdenciários. 

(C) Todos os casos de incapacidade somente funcional 
configuram uma condição enquadrável, portanto 
indenizável, na legislação previdenciária. 

(D) Nem todos os casos de PAIR devem ser 
comunicados à Previdência Social. 

(E) Deve-se considerar de baixo risco a admissão do 
trabalhador para postos ou ambientes de trabalho 
ruidosos, quando este apresentar anacusia 
unilateral, mesmo que a audição contralateral esteja 
normal. 

 
 

32. Um trabalhador, devidamente treinado, sofre amputação 
traumática de seu quarto quirodáctilo direito, ao tentar 
retirar um copo plástico do sistema de exaustão do setor 
de usinagem da empresa com o equipamento ligado. 
Acerca dessa situação, assinale a alternativa correta. 

 
(A) O acidente ocorreu por uma condição insegura de 

trabalho. 
(B) O trabalhador cometeu um ato inseguro. 
(C) A empresa não deve advertir o trabalhador. 
(D) A empresa deve advertir o trabalhador, mas não há 

a necessidade de reorientação quanto às medidas 
de segurança. 

(E) A empresa não deve advertir o trabalhador, mas 
existe a necessidade de reorientação quanto às 
medidas de segurança. 

 
 

33. Sobre a bissinose, é correto afirmar que ela pode ocorrer 
em trabalhadores expostos  

 
(A) ao Cromo. 
(B) ao Níquel. 
(C) às poeiras vegetais têxteis. 
(D) a organofosforado. 
(E) ao Alumínio. 

 
 

34. Sobre a ferramenta ergonômica de Moore e Garg, é 
correto afirmar que é utilizada para a avaliação de risco no 
seguinte segmento: 

 
(A) coluna cervical. 
(B) coluna lombar. 
(C) extremidade proximal dos membros superiores. 
(D) extremidade distal dos membros superiores. 
(E) membros inferiores. 

 
 

35. Com relação ao auxílio-acidente, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) Corresponderá a 50% do salário de benefício que 

deu origem ao auxílio-doença do segurado, corrigido 
até o mês anterior ao do início do auxílio-acidente, e 
será devido até a morte do segurado. 

(B) É devido ao segurado durante o seu tratamento, 
após os primeiros 15 dias de afastamento. 

(C) O valor da indenização dependerá do grau de 
incapacidade laboral. 

(D) Corresponderá a 50% do salário de benefício e será 
pago a partir do décimo quinto dia de afastamento. 

(E) Compreende uma indenização mensal paga ao 
segurado, quando, após a consolidação das lesões 
decorrentes de acidente de qualquer natureza, 
resultar sequelas que impliquem redução da 
capacidade laboral. 

 
 

36. Sobre o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário 
(NTEP), assinale a alternativa correta. 

 
(A) Para a caracterização do NTEP, há o cruzamento 

dos dados advindos do código da Classificação 
Internacional de Doenças (CID) e o da Classificação 
Nacional de Atividade Econômica (CNAE). 

(B) Não é responsável por auferir o índice referente ao 
Fator Acidentário de Prevenção (FAP). 

(C) Trouxe a inversão do ônus da prova, que agora 
passa a ser do empregado. 

(D) A concessão do benefício acidentário pelo INSS, 
quer por acidente de trabalho, quer por doença 
ocupacional, ocorrerá se a empresa emitir a 
Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT). 

(E) A instituição do NTEP desobriga a empresa da 
emissão da Comunicação de Acidente do Trabalho 
(CAT). 
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37. Sobre os Atestados de Saúde Ocupacional (ASO), 
assinale a alternativa incorreta. 

 
(A) O exame médico demissional será obrigatoriamente 

realizado até a data da homologação da rescisão. 
(B) As empresas enquadradas no grau de risco 3 ou 4, 

segundo o Quadro I da NR-4, estão desobrigadas de 
realizar o exame demissional, desde que o último 
exame médico ocupacional tenha sido realizado há 
menos de 135 dias. 

(C) A primeira via do ASO ficará arquivada no local de 
trabalho do trabalhador. 

(D) O exame médico de mudança de função será, 
obrigatoriamente, realizado antes da data da 
mudança. 

(E) 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 dias, por motivo de doença ou 
acidente, de natureza ocupacional ou não, ou parto. 

 
 

38. É correto afirmar que o segurado que sofreu acidente de 
trabalho tem garantido(a) o(a)  

 
(A) manutenção de seu contrato de trabalho na empresa 

por 12 meses, a partir da data do afastamento. 
(B) manutenção de seu contrato de trabalho na 

empresa, após a cessação do auxílio-doença 
acidentário, por 12 meses, desde que receba auxílio-
acidente. 

(C) manutenção de seu contrato de trabalho na empresa 
por 12 meses, após a cessação do auxílio-doença 
acidentário, independentemente de percepção de 
auxílio-acidente. 

(D) auxílio-acidente a partir do décimo quinto dia de 
afastamento. 

(E) indenização vitalícia, que corresponde a 50% do 
salário de benefício que deu origem ao             
auxílio-doença do segurado. 

 
 

39. Sobre Saúde Ocupacional, assinale a alternativa correta. 
 

(A) A doença de trabalho é aquela produzida ou 
desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar à 
determinada atividade. 

(B) A doença profissional é aquela adquirida ou 
desencadeada em função de condições especiais 
em que o trabalho é realizado e que com ele se 
relacione diretamente. 

(C) O saturnismo é uma doença de trabalho. 
(D) A silicose é uma doença profissional. 
(E) A síndrome do túnel do carpo pode ser considerada 

uma doença profissional. 
 
 
 
 
 
 
 

40. Com relação às condições de conforto no ambiente de 
trabalho que exija solicitação intelectual e atenção 
constantes, assinale a alternativa incorreta. 

 
(A) O nível de ruído aceitável para efeito de conforto 

será de até 65dB (A), e a curva de avaliação de 
ruído (NC) será de valor não superior a 60dB. 

(B) O índice de temperatura efetiva deverá estar entre 
20 e 23°C. 

(C) A umidade relativa do ar não deverá ser inferior a 
40%. 

(D) A velocidade do ar não deverá ser superior a 
0,75m/s. 

(E) Os níveis mínimos de iluminamento a serem 
observados nos locais de trabalho são os valores de 
iluminâncias de 100 Lux. 

 
 

41. A exposição ocupacional ao metanol decorre de seu 
amplo uso industrial. Assinale a alternativa que apresenta 
o antídoto utilizado para o tratamento da intoxicação pelo 
metanol. 

 
(A) Etanol. 
(B) Tiamina. 
(C) Ácido hipúrico. 
(D) Vitamina B12. 
(E) Agentes quelantes. 

 
 

42. Assinale a alternativa correta a respeito da Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). 

 
(A) Empossados os membros da CIPA, a empresa 

deverá protocolizar, em 15 dias, na unidade 
descentralizada do Ministério do Trabalho, cópias 
das atas de eleição e de posse e o calendário anual 
das reuniões ordinárias. 

(B) Empresas do ramo de extração mineral com mais de 
20 funcionários devem ter CIPA estabelecida. 

(C) Compete ao empregador convocar eleições para 
escolha dos representantes dos empregados na 
CIPA, no prazo mínimo de 60 dias antes do término 
do mandato em curso. 

(D) A CIPA terá reuniões ordinárias bimensais, de 
acordo com o calendário preestabelecido. 

(E) As reuniões extraordinárias somente ocorrerão em 
caso de acidentes de trabalho. 
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43. Sobre toxicologia ocupacional, assinale a alternativa 
incorreta. 

 
(A) A mais importante via de intoxicação por chumbo é a 

respiratória. 
(B) A quantificação do chumbo é realizada em sangue 

total e em urina. 
(C) A legislação brasileira cita a determinação do 

metanol plasmático como biomarcador a ser 
utilizado. 

(D) A intoxicação aguda por metanol se manifesta por 
meio de acidose metabólica, convulsões e 
insuficiência respiratória. 

(E) O metanol é rapidamente absorvido pelo organismo, 
seja por meio da inalação, da ingestão ou do contato 
cutâneo. 

 
 

44. Com relação aos solventes orgânicos, assinale a 
alternativa incorreta. 

 
(A) O tolueno e o estireno são solventes que podem 

causar diversos danos no Sistema Nervoso Central. 
(B) O Ácido Mandélico é o principal metabólito do 

estireno. 
(C) O ácido metil-hipúrico é o principal produto de 

biotransformação do xileno. 
(D) O estireno é dosado por meio da concentração 

plasmática do ácido mandélico. 
(E) O xileno provoca depressão do Sistema Nervoso 

Central e irritação de pele e mucosas. Acumula-se, 
preferencialmente, no cérebro e tecido adiposo. 

 
 

45. Sobre a definição de toxicodinâmica, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) É a eliminação do xenobiótico do organismo. 
(B) Trata-se da reação que aumenta a toxicidade do 

xenobiótico. 
(C) É o metabolismo do xenobiótico. 
(D) Diz respeito à biotransformação do xenobiótico. 
(E) É a ação do xenobiótico no organismo. 

 
 

46. Assinale a alternativa que apresenta uma limitação dos 
estudos de corte transversal. 

 
(A) Não são apropriados para doenças de curta 

duração. 
(B) Alto custo. 
(C) Operacionalização complexa. 
(D) Necessidade de amostra grande. 
(E) Dificuldade para a seleção de casos. 

 
 
 
 
 
 

47. Assinale a alternativa que apresenta a definição de um 
estudo de coorte. 

 
(A) São estudos que examinam o relacionamento entre 

a doença e outras variáveis em um tempo 
específico. 

(B) É um estudo longitudinal, em que os participantes 
são observados por um período de tempo 
preestabelecido, cuja duração é dependente da 
enfermidade de interesse, para que sejam 
verificadas mudanças na frequência da ocorrência 
da enfermidade associadas à presença do fator de 
risco. 

(C) São estudos analíticos, isto é, são utilizados para 
investigar uma hipótese quanto à existência de 
associação entre exposição a um fator de risco e 
uma doença. 

(D) Caracteriza-se pela observação direta de 
determinada quantidade planejada de indivíduos em 
uma única oportunidade. 

(E) São ensaios quantitativos, comparativos e 
controlados nos quais os investigadores estudam os 
efeitos (desfecho e resultado) de uma ou mais 
intervenções em uma série de indivíduos 
selecionados aleatoriamente. 

 
 

48. Com relação aos acidentes de trabalho com material 
biológico, perfurocortantes, assinale a alternativa correta. 

 
(A) O risco de soroconversão, após exposição cutânea 

percutânea com sangue infectado pelo HIV, é de 
0,8%. 

(B) A incidência média de soroconversão, após 
exposição percutânea a sangue infectado pelo vírus 
da Hepatite C, é de 20%. 

(C) Em exposições percutâneas a sangue sabidamente 
contaminado pelo vírus da Hepatite B, com alta taxa 
de replicação viral, o risco de hepatite clínica varia 
de 22 a 31%. 

(D) O risco de soroconversão, após exposição cutânea 
percutânea com sangue infectado pelo HIV, é de 
8%. 

(E) A incidência média de soroconversão, após 
exposição percutânea a sangue infectado pelo vírus 
da Hepatite C, é de 0,5%. 

 
 

49. Com relação ao trabalho em turnos, assinale a alternativa 
incorreta. 

 
(A) O trabalho noturno implica a imposição da 

dessincronização do ritmo circadiano. 
(B) A rotação no sentido anti-horário é a mais prejudicial 

para os aspectos psicológicos. 
(C) Existe maior número de queixas de depressão, 

ansiedade, insônia e dificuldade de adaptação 
social. 

(D) A rotação no sentido anti-horário é a mais benéfica 
ao trabalhador. 

(E) Trabalhadores em escalas de turnos estão mais 
propensos aos acidentes de trabalho. 
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50. Assinale a alternativa correta sobre readaptação e 
reabilitação profissional. 

 
(A) É exigido tempo mínimo de contribuição para que o 

segurado tenha direito ao serviço. 
(B) O segurado encaminhado ao serviço de reabilitação 

profissional não está obrigado a participar do 
programa. 

(C) Segurados em aposentadoria especial não possuem 
prioridade no atendimento. 

(D) Segurados sem carência para auxílio-doença 
previdenciário, considerados incapazes para o 
trabalho, não possuem prioridade de atendimento. 

(E) O INSS poderá fornecer ao segurado os recursos 
materiais necessários à reabilitação profissional, 
incluindo próteses, órteses, taxas de inscrição e 
mensalidades de cursos profissionalizantes. 
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