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INSTRUÇÕES 
 

• Nesta prova, você encontrará: 
10 (dez) questões de Língua Portuguesa,  
05 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais e 
25 (vinte e cinco) questões de Conhecimentos Específicos. 

 

• Você está recebendo um Caderno com um total de 40 (quarenta) questões do tipo múl-
tipla escolha, uma Folha Intermediária de Respostas e um Cartão-Resposta. 

 

• Leia atentamente todas as questões e assinale a alternativa que julgar correta ou mais 
adequada. Lembre-se de que, para cada questão, existe apenas uma alternativa correta. 

 

• Utilize a Folha Intermediária de Respostas para registrar as alternativas escolhidas. 
Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado. 

 

• Depois de preencher a Folha Intermediária de Res-
postas, transcreva as alternativas escolhidas para o 
Cartão-Resposta, preenchendo, forte e completa-
mente, a bolha com caneta esferográfica azul-escura 
ou preta. Não faça outro tipo de marca na bolha nem 
utilize outro tipo de caneta. 

 

• No Caderno de Questões, você poderá fazer as anotações de que necessitar. 
 

• O Cartão-Resposta e o Caderno de Questões serão devolvidos ao fiscal. 
 

• Assine no local indicado no Cartão-Resposta. 
 

• Você não poderá sair da sala de prova antes de transcorrida 1 (uma) hora.  
 

• Os três últimos candidatos permanecerão na sala até o término das provas.  
 

• Duração da Prova: 3h.  
 
 
 

 

AGUARDE A ORDEM PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES 
 

 
 
 
 

   

Nome Legível do Candidato  Assinatura do Candidato  
 

 
Timbó, 24 de fevereiro de 2019.  
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QUESTÕES  DE  LÍNGUA  PORTUGUESA 
 

 

Leia o texto e resolva as questões de 1 a 7. 
O primeiro projeto apresentado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina em 2019 promete repercutir. De au-
toria do deputado Valdir Cobalchini, a proposta quer proibir o uso de radares móveis, estáticos e fixos nas rodovias 
estaduais. 
— Tem condão puramente arrecadatório, já que não se presta a promover a educação preventiva dos motoristas, 
conforme preconiza o Código de Trânsito Brasileiro — disse o deputado sobre o uso dos equipamentos. [...] 

Disponível em https://www.nsctotal.com.br. Acesso em 11/02/2019. [adaptado] 

 
1- Assinale a única alternativa que contenha um sinônimo do verbo “repercutir”, utilizado no texto: 

(A) impressionar 
(B) falhar 
(C) endurecer 
(D) intrigar 
(E) prejudicar 

 
2- No período “já que não se presta a promover a educação preventiva dos motoristas”, o “já que” introduz a ideia 

de: 
(A) oposição 
(B) adição 
(C) explicação 
(D) exclusão 
(E) alternância 

 
3- A expressão “já que”, destacada no texto, pode ser substituída, corretamente e sem alteração de sentido, por: 

(A) na medida em que 
(B) quando 
(C) logo 
(D) portanto 
(E) embora 

 
4- Assinale a alternativa correta:  

(A) móveis – todas as paroxítonas são acentuadas. 
(B) Trânsito – todas as proparoxítonas são acentuadas. 
(C) Estáticos – as paroxítonas terminadas em O são acentuadas. 
(D) Arrecadatório – todas as oxítonas são acentuadas. 
(E) Código – as oxítonas terminadas em O são acentuadas. 

 
5- Assinale a alternativa correta quanto à classificação da classe gramatical das palavras do texto: 

(A) primeiro – preposição 
(B) Tem – advérbio 
(C) puramente – adjetivo 
(D) se – numeral  
(E) condão – substantivo 

 
6- No trecho “...a proposta quer proibir o uso de radares móveis, estáticos e fixos nas rodovias estaduais.”, a vírgula 

está correta, pois é utilizada para: 
(A) omitir um termo. 
(B) separar um aposto. 
(C) enumerar palavras de mesma função sintática. 
(D) separar um vocativo. 
(E) intercalar uma explicação. 

 
7- Assinale a única alternativa correta quanto ao tempo e modo verbal dos verbos retirados da notícia: 

(A) quer – presente do subjuntivo. 
(B) promete – presente do indicativo. 
(C) Tem – imperativo afirmativo. 
(D) preconiza – pretérito imperfeito do indicativo. 
(E) disse – pretérito perfeito do indicativo. 

  

https://www.nsctotal.com.br/
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Leia o texto e resolva as questões de 8 a 10. 
O Deputado Estadual Laércio Schuster estará nesta quinta-feira, dia 14, na Secretaria de Estado da Defesa Civil. 
Será recebido pelo Secretário em Exercício, Coronel Losso, e toda a Diretoria. O objetivo é conhecer a atual estru-
tura da Defesa Civil e debater a situação das barragens da Celesc em Santa Catarina. 
Para se ter uma ideia da importância desse tema, somente nas regiões do Médio e Alto Vale do Itajaí existem cinco 
barragens: Palmeira, Alto Cedro, Ibirama, Taió e José Boiteux. [...] 
Segundo o deputado, o objetivo é assegurar que todas as barragens do Estado estejam em plena segurança, em 
especial neste momento de consternação e preocupação por parte dos brasileiros, em geral, e dos catarinenses, 
em particular, devido a tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais. [...] 

Disponível em https://www.timbonet.com.br/laercio-vai-se-reunir-com-diretoria-da-defesa-civil-sobre-barragens.  
Acesso em 13/02/2019. [adaptado] 

 

8- Propositadamente, foi retirado o acento indicativo de crase em um dos trechos do texto. Assinale, pois, a alter-
nativa que contenha o trecho em que deve ser colocado crase: 
(A) ... toda a Diretoria. 
(B) ... conhecer a atual estrutura... 
(C) ...devido a tragédia de Brumadinho... 
(D) ... todas as barragens do Estado... 
(E) ... debater a situação das barragens da Celesc em Santa Catarina. 

 
9- Sobre o texto, é correto afirmar que: 

 
I- Em Santa Catarina, existem somente cinco barragens: Palmeira, Alto Cedro, Ibirama, Taió e José Boiteux.  
II- O Deputado Estadual Laércio Schuster é o Secretário em Exercício da Secretaria de Estado da Defesa Civil 

de Santa Catarina. 
III- O objetivo do Deputado Estadual é conhecer a atual estrutura da Defesa Civil e debater a situação das 

barragens da Celesc em Santa Catarina. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(C) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(E) Apenas a afirmativa III está correta.    

 
10- A exemplo da palavra ideia, utilizada no texto acima, assinale a alternativa que contenha outra palavra que 

também perdeu o acento com o Novo Acordo Ortográfico: 
(A) Heroi 
(B) Herois 
(C) Heroico 
(D) Aneis 
(E) Papeis 

 
 

QUESTÕES  DE  CONHECIMENTOS  GERAIS 
 

 
11- Muitas capitais brasileiras merecem destaque, seja por sua participação na economia do País, seja por sua 

concentração populacional ou pelo seu contexto histórico. Isso posto, considere as características abaixo:   
 

1- A cidade possui um importante acervo histórico e arquitetônico, além de suas belezas naturais que atraem 
vários turistas. 

2- Foi a primeira capital do Brasil e possui belas construções do período colonial. 
3- É uma cidade histórica com importantes marcos arquitetônicos do período áureo da borracha. 
4- A cidade viveu um breve período holandês, mas com grandes contribuições à arquitetura, ao urbanismo e 

ao paisagismo, principalmente no período da administração do Conde Maurício de Nassau. 
5- É uma das cidades mais quentes do País e está situada exatamente no centro da América do Sul.  
 
Assinale a alternativa que apresenta, na ordem, as capitais brasileiras que correspondem às características 
acima: 
(A) Fortaleza, Recife, Belém, Cuiabá e Manaus. 
(B) Rio de Janeiro, Salvador, Manaus, Recife e Cuiabá. 
(C) Maceió, Rio de Janeiro, Rio Branco, Fortaleza e Goiânia. 
(D) Recife, Rio de Janeiro, Cuiabá, Goiânia e Brasília. 
(E) Salvador, Recife, Manaus, Maceió e Palmas.  
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12- Sobre a história de Timbó, analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) correta(s): 
 

I- Timbó foi fundada pelo imigrante alemão Frederico Donner, em 12 de outubro de 1869. 
II- O ano de 1934 marcou a criação e a instalação do município de Timbó. 
III- Além da influência da cultura germânica, o município de Timbó recebeu forte influência dos imigrantes aus-

tríacos. 
IV- Os primeiros imigrantes italianos chegaram a Timbó no início do século XIX, mas não se adaptaram e se 

instalaram no sul catarinense. 
 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
(B) Apenas a afirmativa II está correta.  
(C) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.  
(D) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.  
(E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.  

 
13- A contornação do município de Timbó se dá por serras formadas em partes pelos contrafortes da Serra do Mar. 

Sobre a Serra do Mar, assinale a alternativa correta:  
(A) A Serra do Mar é um maciço rochoso que se estende desde Pernambuco até o sul de Santa Catarina. 
(B) Em Santa Catarina, a Serra do Mar recebe o nome Serra dos Órgãos. 
(C) A Serra do Mar é conhecida como a “Cordilheira Brasileira” devido a sua formação montanhosa prolongada, 

cerca de 1000 km de extensão e altitudes que variam de 1200 a 2200 metros acima do nível do mar. 
(D) Criado em 2008, pelo governo de Santa Catarina, o Parque Estadual Serra do Mar representa a maior porção 

contínua preservada de Mata Atlântica no Brasil.  
(E) As maiores altitudes da Serra do Mar ficam no Estado de Santa Catarina. 

 
14- Sobre a história do Brasil, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando período e fato his-

tórico: 
 

Primeira coluna: Períodos 
1- Período Colonial 
2- Período Imperial 
3- Período Republicano 

Segunda Coluna: Fatos históricos 
( ) Abertura dos Portos 
( ) Batalha do Guararapes 
( ) Construção de Brasília 
( ) Assinatura da Lei Áurea 
( ) Regência Trina e Una 
( ) Ciclo da exploração do ouro 

 
Assinale a alternativa que indica a associação correta das colunas: 
(A) 1 – 2 – 3 – 3 – 1 – 2. 
(B) 3 – 3 – 3 – 1 – 1 – 2. 
(C) 2 – 1 – 1 – 2 – 3 – 3. 
(D) 1 – 1 – 3 – 2 – 2 – 1.  
(E) 2 – 2 – 3 – 3 – 1 – 1. 

 
15- Os vestígios materiais do passado como objetos pessoais, fósseis, obras artísticas, entre outras coisas, muitas 

vezes são os únicos elementos ou documentos que sobram de quem viveu há séculos ou milênios. O Brasil 
perdeu parte significativa de sua história. Na noite de 2 de setembro de 2018, um incêndio de grandes propor-
ções atingiu: 
(A) O Museu da Língua Portuguesa, na Praça da Luz, no centro de São Paulo. O acidente aconteceu justamente 

no ano em que a instituição comemorava 200 anos de existência. 
(B) O Museu Nacional, localizado no Rio de Janeiro. Trata-se da instituição científica mais antiga do País e uma 

das mais importantes do mundo. 
(C) A Cinemateca Brasileira, localizada na Zona Sul de São Paulo. Foram destruídos cerca de 731 de seus 44 

mil títulos, entre cinejornais com cenas do noticiário político e curtas-metragens. 
(D) O Museu de Ciências Naturais da PUC, de Minas Gerais. Atualmente ele tinha o maior acervo da história 

natural da América Latina, com 20 milhões de itens. 
(E) O Memorial da América Latina, na Zona Oeste de São Paulo. Foi fundado por Dom João VI, em 1818, e seu 

primeiro acervo surgiu a partir de doações da Família Imperial e de colecionares particulares. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 
 

 
16- Pela Lei Complementar nº 01, de 22/10/1993, diárias e transporte constituem indenizações ao servidor. Sobre 

as diárias, analise as situações abaixo e identifique a(s) correta(s): 
 

I- O servidor que se deslocar em caráter eventual ou transitório do Município, em objeto de serviço, fará jus a 
passagens e diárias, para cobrir as despesas de pousada, alimentação e locomoção urbana. 

II- Caso o servidor receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las 
integralmente, no prazo de 5 (cinco) dias. 

III- Se o servidor retornar à sede em prazo menor que o previsto, estará dispensado de restituir as diárias rece-
bidas em excesso. 

 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.   
(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
(C) Apenas a afirmativa II está correta.  
(D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  
(E) As afirmativas I, II e III estão corretas.  

 
17- Sobre a jornada de trabalho nas repartições e órgãos públicos do Município de Timbó, analise as afirmativas 

abaixo e identifique a(s) correta(s): 
 

I- A jornada de trabalho para todos os servidores públicos de Timbó é de oito horas diárias e quarenta horas 
semanais. 

II- A jornada de trabalho para o serviço administrativo e/ou burocracial é de 35 (trinta e cinco) horas semanais. 
III- A jornada de trabalho para o magistério é de 20 horas aula semanais por turno. 
IV- A jornada de trabalho para o serviço operacional é de 44 horas semanais. 
 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(B) Apenas a afirmativa I está correta.  
(C) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.  
(D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  
(E) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.  

 
18- À luz da Lei Complementar nº 137, de 02/07/1998, assinale a alternativa correta: 

(A) Enquanto o servidor estiver respondendo a processo administrativo, interromper-se-á o decurso do                  
interstício para promoção por desempenho e por antiguidade e, no caso de absolvição, contar-se-á em seu 
favor os requisitos para tais promoções, se outros impeditivos não ocorrerem. 

(B) A promoção por antiguidade corresponde ao um adicional de 6% (seis por cento), calculados sobre o venci-
mento do cargo efetivo ocupado pelo servidor, por força do tempo de serviço no cargo. 

(C) A avaliação de desempenho será realizada semestralmente pelo titular da Secretaria de Administração, por 
meio da ficha de avaliação específica para esse fim. 

(D) A nomeação para cargo de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas 
ou de provas e títulos, obedecida a ordem de classificação, independentemente do prazo de sua validade 
do concurso. 

(E) Os editais de abertura de concurso público deverão reservar às pessoas portadoras de deficiência até 5% 
(cinco por cento) das vagas nele oferecidas, ou das que vierem a surgir no prazo de validade do concurso. 

 
19- Sobre a ética no serviço público, analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) correta(s): 
 

I- O aprimoramento do discernimento ético do servidor público tem grande papel na melhoria do serviço público 
em nosso país. 

II- O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. 
III- Os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia do servidor público em sua vida privada poderão acrescer 

ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. 
 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.   
(B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  
(C) As afirmativas I, II e III estão corretas.  
(D) Apenas a afirmativa III está correta.  
(E) Apenas a afirmativa II está correta.  
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20- Considerando os grupos ocupacionais do quadro geral de provimento efetivo do poder executivo, previstos pela 
Lei Complementar nº 137, de 02/07/1998, preencha a segunda coluna de acordo com a primeira: 

 
Primeira coluna: Grupos ocupacionais 
1- Profissional 
2- Semiprofissional 
3- Administrativo 
4- Serviços gerais 

Segunda coluna: Descrições dos grupos ocupacionais 
( ) reúne os cargos cujas tarefas requerem o conhecimento 

prático do trabalho, limitados a uma rotina e predominân-
cia do esforço físico. 

( ) compreende os cargos que exigem conhecimentos de 
nível médio ou curso específico, cujas tarefas se carac-
terizam por certa complexidade e pouco esforço físico. 

( ) abrange os cargos cujas tarefas requerem elevado grau 
de atividade mental, exigidoras de conhecimentos teóri-
cos e práticos de nível acadêmico. 

( ) congrega os cargos ligados à preparação, transferência, 
sistematização e preservação de papéis e outras ativida-
des relacionadas ao âmbito administrativo e                         
organizacional. 

 
Assinale a alternativa que indica a associação correta: 
(A) 1 – 2 – 3 – 4. 
(B) 3 – 2 – 1 – 4. 
(C) 3 – 4 – 2 – 1. 
(D) 4 – 2 – 1 – 3. 
(E) 2 – 3 – 4 – 1. 

 
21- Assinale a alternativa que identifica corretamente o conjunto de cargos reunidos em segmentos distintos, de 

acordo com a área de atuação e habilitação profissional: 
(A) Categoria Funcional. 
(B) Cargo. 
(C) Enquadramento. 
(D) Promoção funcional. 
(E) Remuneração. 

 
22- Leia as características abaixo: 

 

1- Capacidade de se colocar no lugar do outro. 
2- Capacidade de compreender melhor o comportamento alheio em determinadas circunstâncias e a forma 

como outra pessoa toma as decisões. 
3- Sentimento indispensável para melhorar a qualidade da comunicação e do relacionamento entre as pessoas. 
4- Capacidade psicológica de compreender pensamentos e emoções, procurando experimentar, de maneira 

objetiva e racional, os sentimentos dos outros indivíduos. 
 

As características acima se referem à: 
(A) Autoconsciência. 
(B) Disposição. 
(C) Resiliência. 
(D) Empatia. 
(E) Cortesia. 

 
23- Sobre a emissão da CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho), analise as afirmativas abaixo e identifique 

a(s) corretas(s): 
 

I- Deve ser aberta quando há adoecimento decorrente do trabalho ou quando há agravamento de doença pré-
existente. 

II- A CAT é uma informação de cunho estatístico que serve para orientar as políticas públicas de prevenção 
de doenças. 

III- A CAT deve ser gerada, exclusivamente, pelo médico da empresa. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas a afirmativa I está correta. 
(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(C) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa III está correta. 
(E) Apenas a afirmativa II está correta. 
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24- O amianto é considerado uma substância comprovadamente cancerígena para os seres humanos em quaisquer 
de suas formas ou tipos. Assinale a alternativa correta sobre a neoplasia mais frequentemente associada à 
inalação do amianto: 
(A) Epitelioma. 
(B) Glioblastoma. 
(C) De pequenas células. 
(D) Osteosarcoma. 
(E) Mesotelioma. 

 
25- Sobre a alteração na NR-7, no exame médico demissional, é correto afirmar: 

(A) Será obrigatoriamente realizado até a data da homologação da demissão. 
(B) Será obrigatoriamente realizado até 5 dias contados a partir do término do contrato. 
(C) Será obrigatoriamente realizado na data da homologação da demissão. 
(D) Será obrigatoriamente realizado em até dez dias contados a partir do término do contrato. 
(E) Será obrigatoriamente realizado antes da data programada para a homologação da demissão. 

 
26- É assegurado por lei, ao trabalhador sob regime CLT, deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário 

para a realização de exame preventivo de câncer, devidamente comprovado, por: 
(A) Até três dias, em cada doze meses de trabalho. 
(B) Um dia, em cada doze meses de trabalho. 
(C) Até três dias, em cada seis meses de trabalho. 
(D) Até um dia, em cada 6 meses de trabalho. 
(E) Até dois dias, em cada doze meses de trabalho. 

 
27- O ruído é a principal causa de perda de audição em adultos, sendo o trabalho uma importante fonte de exposição 

a agente de risco. Sobre a perda da audição induzida pelo ruído (PAIR), analise as afirmativas abaixo e identi-
fique a(s) correta(s): 

 

I- É resultado de lesão permanente e irreversível das células ciliares do ouvido interno, sendo, portanto, de 
natureza neurossensorial. 

II- Raramente é profunda e estabiliza-se com o afastamento da exposição a ruído intenso. 
III- A perda de audição induzida pelo ruído é detectada na audiometria tonal, que deve ser realizada pelo menos 

uma vez ao ano em trabalhadores expostos ao ruído. 
 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(C) Apenas a afirmativa III está correta. 
(D) Apenas a afirmativa II está correta. 
(E) As afirmativas I, II e III estão corretas. 

 
28- No Brasil, o Ministério da Saúde, por meio do Protocolo de Atenção Diferenciada a Trabalhadores expostos ao 

Chumbo Metálico, recomenda que seja utilizada para o diagnóstico laboratorial a dosagem de chumbo no 
sangue. Quanto ao exame de referência para o controle da interferência do chumbo na síntese do heme, analise 
as possibilidades abaixo e selecione a(s) correta(s): 

 

I- Dosagem do ácido delta aminolevulínico na urina (ALA-u). 
II- Dosagem do ácido etilenodiaminotetracético no sangue (EDTA). 
III- Dosagem do ácido fenil mercaptúrico na urina (AFME). 
IV- Dosagem do ácido hipúrico no sangue (AHI-a). 
 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
(B) Apenas a afirmativa IV está correta. 
(C) Apenas a afirmativa III está correta. 
(D) Apenas a possibilidade I está correta.  
(E) Apenas a afirmativa II está correta. 

 
29- Os trabalhadores da indústria têxtil, quando expostos a fibras vegetais de algodão, linho, sisal e juta, podem 

desenvolver sintomas respiratórios agudos ou crônicos. A esse quadro, denomina-se: 
(A) Asbestose. 
(B) Siderose. 
(C) Bissinose. 
(D) Pneumonite tóxica. 
(E) Pneumonia por hipersensibilidade. 
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30- Sobre a intoxicação por agrotóxicos, é correto afirmar: 
 

I- Os organofosforados e carbamatos são os responsáveis pelo mais alto número de intoxicações                         
ocupacionais. 

II- Ambos atuam por inibição da enzima acetilcolinesterase, sendo que os organofosforados, ao contrário dos 
carbamatos, fazem isso de forma irreversível. 

III- São absorvidos por inalação, vias digestiva e dérmica, sendo o quadro clínico caracterizado por sudorese, 
sialorreia, miose, hipersecreção brônquica, tosse, vômitos, fasciculações musculares, cólicas, diarreias, con-
fusão mental, hipertensão arterial, ataxia, convulsões e choque cardiorrespiratório. 

 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa II está correta. 
(E) Apenas a afirmativa I está correta. 

 
31- Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna: 

São ainda comuns as _________________ que atingem trabalhadores em contato com substâncias provenien-
tes de vegetais como madeiras (jardineiros, carpinteiros, marceneiros): 
(A) fotodermatoses. 
(B) dermatites. 
(C) fitodermatoses. 
(D) anexites. 
(E) furunculoses. 

 
32- As pneumoconioses são doenças respiratórias ocupacionais relacionadas com a inalação de poeiras em ambi-

ente de trabalho. Assinale a alternativa correta sobre as pneumoconioses: 
(A) De forma geral, a doença é aguda, manifestando-se radiologicamente após curtos períodos de exposição. 
(B) Trata-se de fibroses intersticiais pulmonares causadas pela reação do organismo à presença de poeiras 

fibrogênicas. 
(C) O diagnóstico é realizado com biópsia pulmonar, segundo a técnica da Organização Internacional do Tra-

balho (OIT). 
(D) O tratamento efetivo para a doença é realizado com corticoides inalatórios. 
(E) Entre as pneumoconioses, destaca-se, ainda, a silicose decorrente da inalação de fibras de asbesto ou 

amianto. 
 
33- São vacinas obrigatórias para profissionais que manipulam lixo e/ou esgoto, além do calendário vacinal regular, 

de acordo com a Sociedade Brasileira de Imunizações: 
(A) Hepatites A e B, Dupla Adulto, Influenza e Febre Tifoide. 
(B) Tríplice Viral, Hepatites A e B, Varicela e Influenza. 
(C) Dupla Adulto, Meningocócicas Conjugadas, Influenza e Varicela. 
(D) Dupla Adulto, Influenza, Meningocócica B e Febre Tifoide. 
(E) Tríplice Viral, Raiva, Influenza e Febre Tifoide. 

 
34- A acrocianose é a manifestação ou sinal físico caracterizado pela coloração violácea, azulada, simétrica, per-

sistente das extremidades, mais frequente nas mãos. Quando relacionada ao trabalho, ocorre em trabalhadores 
expostos à manipulação do seguinte material: 
(A) Amianto. 
(B) Chumbo. 
(C) Organofosforados. 
(D) Cobre. 
(E) Cloreto de Vinila. 

 
35- Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna: 

A intoxicação crônica pelo _____________ tem como apresentação clínica hiperceratose palmar e plantar, pre-
sença da linha de Mee nas unhas e neuropatia que determina queda das mãos e dos pés.  
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna:  
(A) chumbo. 
(B) arsênio. 
(C) mercúrio. 
(D) cádmio. 
(E) tálio. 
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36- Masculino, 40 anos, trabalha há quinze anos como mecânico de automóveis, apresenta quadro de erupções 
acneiformes (pápulas foliculares) nas mãos e nos antebraços. Qual o provável diagnóstico? 
(A) Leucodermia Ocupacional. 
(B) Urticária Alérgica. 
(C) Dermatite Irritativa de Contato. 
(D) Dermatite de Contato com Fotossensibilização. 
(E) Dermatite Folicular. 

 
37- Analise as situações abaixo e identifique a(s) que justifica(m) a manutenção do trabalho contínuo em pé: 
 

I- A tarefa exige manipulação de cargas com peso igual ou superior a 4,5Kg. 
II- A tarefa exige a aplicação de forças para baixo, como empacotamento. 
III- A tarefa exige deslocamentos contínuos. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as situações I e II estão corretas. 
(B) Apenas as situações II e III estão corretas. 
(C) Apenas a situação I está correta. 
(D) As situações I, II e III estão corretas. 
(E) Apenas as situações I e III estão corretas. 

 
38- Os acidentes relacionados com trabalho com material biológico acontecem devido ao contato com fluidos or-

gânicos contaminados por patógenos. Sobre os acidentes relacionados com trabalho biológico, é correto afirmar 
que: 
(A) A profilaxia pós-infecção com antirretrovirais, se necessária, deve ser iniciada no máximo em até 24 horas 

após a exposição, que poderá diminuir o risco da seroconversão. 
(B) O potencial de transmissão do vírus HIV é muito superior a dos vírus da hepatite B e do vírus HCV. 
(C) Todos os acidentes biológicos com risco de infecção devem ser considerados como emergência médica. 
(D) Os estados sorológicos dos acidentados e da fonte não são variáveis importantes no risco de infecção por 

material biológico. 
(E) As condutas, após exposição ao material biológico, em caso de acidentes de trabalho, devem ser notificadas 

até 72 horas da ocorrência do acidente. 
 
39- A anemia hemolítica adquirida devido à exposição ocupacional de produtos oxidantes associados à hemólise é 

frequentemente relatada em trabalhadores que lidam com: 
(A) Tri-nitro-tolueno. 
(B) Benzeno. 
(C) Cádmio. 
(D) Fósforo. 
(E) Metano. 

 
40- A leptospirose é uma zoonose que tem os ratos como os principais transmissores da doença ao homem e pode 

ser considerada uma doença profissional em certos grupos de trabalhadores, como veterinários, lavradores. Sua 
forma mais grave com presença de icterícia e hemorragia é denominada de: 
(A) Síndrome de Löeffler. 
(B) Síndrome HELP. 
(C) Síndrome de Weil. 
(D) Coagulação Intravascular Disseminada. 
(E) Síndrome de Budd-Chiari. 
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Questões RESPOSTAS 

01 A B C D E 

02 A B C D E 

03 A B C D E 

04 A B C D E 

05 A B C D E 

06 A B C D E 

07 A B C D E 

08 A B C D E 

09 A B C D E 

10 A B C D E 

11 A B C D E 

12 A B C D E 

13 A B C D E 

14 A B C D E 

15 A B C D E 

16 A B C D E 

17 A B C D E 

18 A B C D E 

19 A B C D E 

20 A B C D E 

 

 

Questões RESPOSTAS 

21 A B C D E 

22 A B C D E 

23 A B C D E 

24 A B C D E 

25 A B C D E 

26 A B C D E 

27 A B C D E 

28 A B C D E 

29 A B C D E 

30 A B C D E 

31 A B C D E 

32 A B C D E 

33 A B C D E 

34 A B C D E 

35 A B C D E 

36 A B C D E 

37 A B C D E 

38 A B C D E 

39 A B C D E 

40 A B C D E 
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de Timbó – Concurso Público - Edital N. 001/2018.  
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