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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante  
a realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma  
delas constitui a resposta correta em relação ao  
enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno  
de prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

22 de maio

8 às 12h

50 questões

4h de duração*



.
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Língua Portuguesa 10 questões

Texto 1

Leia o texto.

Engulo o uísque e vou caminhando. Tenho um encon-
tro com um empresário e um americano antropólogo 
que está com ele. Cinema, grana, outros papos. O bur-
guês amigo meu fala sem parar nas tragédias da lucra-
tividade nacional. Meu amigo fala muito “deles… deles 

… deles”. Todo o mal do Brasil é culpa deles. O mundo e 
o país estão sendo destruídos por eles. Até que o ame-
ricano não aguenta mais de curiosidade e pergunta: 

“Who are they?” (Quem são eles?) Meu amigo para, 
travado. Quem são eles? Aí descubro o óbvio triunfal. 
Eles são os outros. São as forças ocultas que desculpam 
nossa omissão. Grande categoria descobri: eles. Todos 
nós falamos da desgraça nacional como se fosse feita 
por outros, seres impalpáveis que são responsáveis por 
tudo. Eles podem ser o governo, o operariado, os ame-
ricanos, os jornalistas (…)… Todos, menos eu.
(Arnaldo Jabor- adaptado)

1. Analise as afirmativas abaixo:

1. A última frase do texto constitui-se em uma 
figura de linguagem chamada perífrase.

2. A pergunta do americano acontece por uso 
inapropriado dos pronomes “deles/eles”.

3. O primeiro período do texto é composto e 
mantém entre as orações uma relação de 
casualidade.

4. A frase “Se eu fracassei na vida, a culpa é da 
péssima educação que recebi.” ilustra o sen-
tido da expressão “óbvio triunfal” usada pelo 
autor.

5. A palavra “que”, por três vezes no texto, fun-
ciona como elemento de coesão para resgate 
e não repetição do que foi dito anteriormente; 
é um pronome relativo.

Assinale a alternativa que apresenta as afirmações 
verdadeiras.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

2. Analise as frases abaixo retiradas do texto, conside-
rando tempos e modos verbais.

1. Engulo meu uísque e vou caminhando.
2. Descubro o óbvio triunfal.
3. Eles são os outros.
4. Todos nós falamos da desgraça nacional.
5. Eles podem ser o governo.

Assinale a alternativa correta.

a. Check-square Passando para o imperfeito do subjuntivo a 
frase 1, ter-se-ia a seguinte construção: “Se 
engolisse o uísque e fosse caminhando”.

b. SQUARE No imperativo afirmativo, com o interlocutor 
“você”, a frase 2 seria assim escrita: “Descobre, o 
óbvio triunfal!”

c. SQUARE A frase 3 está no presente do indicativo e, no 
pretérito perfeito, seria: “Eles eram os outros”.

d. SQUARE Mudando-se a pessoa do verbo da frase 4 para 
a terceira pessoa do plural, ter-se-ia a seguinte 
construção: “Todos eles falarão da desgraça 
nacional”.

e. SQUARE Na frase 5, temos uma locução verbal cujo 
verbo principal está no futuro do pretérito.

3. Observe as frases.

1. O que espero da vida: paz, sossego, trabalho e 
conseguir amar.

2. Gosto de maçã, uva, abacate e novela 
mexicana.

3. Eu quero isto: paz; paz: é isso que eu quero.
4. Hão de haver excelentes soluções para os 

problemas brasileiros.
5. A tua fala não afeta-me, pois a verdade está 

comigo.

Assinale a alternativa correta sobre as frases.

a. SQUARE A frase 1 está correta e nela há paralelismo 
sintático.

b. Check-square Na frase 2, encontramos uma falta de parale-
lismo semântico.

c. SQUARE Os pronomes demonstrativos usados na frase 3 
estão trocados; ou seja, deveria ser “isso” na 
primeira frase e “isto” na segunda frase.

d. SQUARE A perífrase verbal posta em 4 está correta de 
acordo com o sujeito da frase.

e. SQUARE O pronome oblíquo da frase 5 tem correta posi-
ção enclítica.
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4. Sobre a sintaxe das orações do texto, assinale a 
alternativa correta.

a. SQUARE O primeiro e o segundo período são compostos 
e apresentam o mesmo sujeito oculto no verbo, 
sendo, pois, indeterminado.

b. SQUARE A expressão “o óbvio triunfal” apresenta apenas 
um adjunto adnominal.

c. SQUARE Temos predicado verbo-nominal em: “falamos 
da desgraça nacional como se fosse feita por 
outros”.

d. Check-square A expressão “sem parar” é um adjunto adverbial 
e modifica o verbo “falar”.

e. SQUARE A expressão “nossa omissão” constitui-se em 
objeto indireto, ligado ao verbo por meio de 
um pronome possessivo.

Texto 2

Leia a anedota.

— Então, o senhor sofre de reumatismo?

— É claro. O que o senhor queria? Que eu usufruísse 
do reumatismo, que eu desfrutasse do reumatismo, 
que eu fruísse do reumatismo, que eu gozasse o 
reumatismo?
(https://brainly.com.br)

5. Considerando o texto 2, assinale a alternativa 
correta.

a. SQUARE A palavra ”reumatismo” repetida no texto cons-
titui-se em figura de linguagem “eufemismo”.

b. SQUARE Os verbos da segunda fala, na sua totalidade, 
estão sendo usados no modo subjuntivo e 
marca uma hipótese do fato relatado.

c. SQUARE A palavra “que” pode ser trocada por “quando”, 
sem alterar sintática e semanticamente o sen-
tido do texto.

d. SQUARE A vírgula usada depois da palavra “então” é 
obrigatória, haja vista ser um adjunto adnomi-
nal deslocado.

e. Check-square Na primeira vez em que aparece, a expressão “o 
senhor”, temos nela um sujeito da oração. Pode-
mos, sintaticamente, transformá-la em vocativo 
da seguinte forma: “Então, sofre de reumatismo, 
senhor?

6. Assinale a alternativa correta, considerando o 
texto 2.

a. SQUARE As vírgulas foram usadas na última frase do 
texto para separar orações assindéticas.

b. SQUARE A anedota apresenta discurso indireto a partir 
do momento que ela é contada por alguém.

c. SQUARE Os verbos usados pelo segundo locutor apre-
sentam uma relação sinonímica com o verbo 
usado pelo primeiro locutor.

d. Check-square O humor da anedota está no fato de o 
verbo “sofrer” ter sentidos diferentes para os 
interlocutores.

e. SQUARE Todos os verbos usados na segunda fala da 
anedota possuem uma ligação indireta com 
seu complemento.

7. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo, de acordo com 
as funções do “que” e do “se”.

Coluna 1 Função

1. Substantivo
2. Interjeição
3. Conjunção
4. Índice de Indeterminação do sujeito.
5. Partícula apassivadora

Coluna 2 Exemplos

( ) Quê! Nunca será possível teu projeto”!
( ) A glória virá se você merecer.
( ) Fala-se de coisas boas por aqui.
( ) Alugam-se apartamentos em bom estado de 

conservação.
( ) Cada pessoa tem seus quês.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE 1 • 2 • 3 • 5 • 4
b. SQUARE 1 • 2 • 5 • 4 • 3
c. Check-square 2 • 3 • 4 • 5 • 1
d. SQUARE 4 • 5 • 3 • 1 • 2
e. SQUARE 5 • 1 • 4 • 2 • 3
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10. Considere cada par de frases.

1. Não tenha medo, Camilo! /  
Não, tenha medo, Camilo!

2. “Para mim, passar por aquela rua parece com-
plicado”, disse ela. / Esse é um problema para 
mim resolver.

3. Vossa Senhoria, indicaremos o vosso nome 
para paraninfo de nossa turma. / Indicaremos 
o seu nome, Vossa Senhoria, para paraninfo 
de nossa turma.

4. Já pagaram ao funcionário? / Já o pagaram?
5. Aquela partitura nas mãos de Camilo é de 

minha autoria. / Essa partitura que tenho 
comigo é de minha autoria.

Assinale a alternativa correta.

a. Check-square Nas duas frases de 1, temos a presença de 
vocativo (Camilo) e as vírgulas usadas alteram 
sobremaneira o sentido das duas mensagens.

b. SQUARE Em 2, as duas frases apresentam erro de uso do 
pronome oblíquo “mim”.

c. SQUARE Nas frases postas em 3, apenas a primeira delas 
está correta quanto ao uso do pronome de 
tratamento e o pronome possessivo que se 
relaciona com ele.

d. SQUARE Em 4, o sentido das frases é o mesmo e ambas 
estão gramaticalmente corretas.

e. SQUARE Houve correto uso do pronome demonstrativo 
nas duas frases postas em 5.

Raciocínio Lógico e Matemático 5 questões

11. Um zoológico tem um casal de hipopótamos.

Assuma que no nascimento de um hipopótamo a pro-
babilidade de cada um dos sexos ocorrer é a mesma.

Logo, se o referido casal de hipopótamos tem 3 filho-
tes, então a probabilidade de todos os filhotes serem 
do mesmo sexo é:

a. SQUARE Maior que 26%.
b. Check-square Maior que 22% e menor que 26%.
c. SQUARE Maior que 18% e menor que 22%.
d. SQUARE Maior que 14% e menor que 18%.
e. SQUARE Menor que 14%.

8. Leia o texto abaixo:

Camilo pegou-lhe nas mãos, e olhou para ela sério e 
fixo. Jurou que lhe queria muito, e que os seus sustos 
pareciam de criança; em todo o caso, quando tivesse 
algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo.

Depois, repreendeu-a; disse-lhe que era imprudente 
andar por essas casas.

Vilela podia sabê-lo, e depois.

— Qual saber! tive muita cautela, ao entrar na casa.

— Onde é a casa?

— Aqui perto, na Rua da Guarda Velha…
(A Cartomante – Machado de Assis – excerto)

Assinale a alternativa correta em relação ao texto.

a. SQUARE O pronome oblíquo usado com o verbo “saber” 
retoma o sujeito “Vilela”.

b. SQUARE A frase “quando tivesse algum medo” estabe-
lece uma relação de concessão no contexto em 
que se insere.

c. SQUARE Na frase: “Jurou que lhe queria muito, e que os 
seus sustos pareciam de criança”, o uso da vír-
gula contraria a norma padrão.

d. SQUARE O verbo “dizer” apresenta dois objetos; um 
deles é uma frase, qual seja: “que era impru-
dente”. Ela é objeto indireto.

e. Check-square Pela regência do verbo “querer”, usado no texto, 
pode-se afirmar que Camilo tinha por sua inter-
locutora afeição, estima e amor.

9. Analise as frases abaixo quanto ao uso da crase e 
assinale a alternativa em que ela não pode ocorrer.

a. SQUARE Não fale isso as outras.
b. SQUARE A vista disso, devemos nos acautelar.
c. Check-square Dia a dia, Camilo ficava mais apaixonado.
d. SQUARE Já disse que não ligo aquilo que me disseste.
e. SQUARE Quem se vir em apuros, deve recorrer a coorde-

nação do certame.
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12. Em 2019, a soma das idades de Sofia e sua filha 
Joana é 36 anos. Após 3 anos, ou seja, em 2022, a 
idade de Sofia é igual ao quadrado da idade de Joana.

Portanto, em 2019 a idade de Sofia era:

a. SQUARE Maior que 38.
b. SQUARE Maior que 35 e menor que 38.
c. Check-square Maior que 32 e menor que 35.
d. SQUARE Maior que 29 e menor que 32.
e. SQUARE Menor que 29.

13. Luís investe um capital de R$ 15.000 em uma apli-
cação que rende 10% de juros compostos mensais.

Após três meses, o valor total que Luís obtém, em 
juros, com a aplicação é:

a. SQUARE Maior que R$ 5050.
b. SQUARE Maior que R$ 5025 e menor que R$ 5050.
c. SQUARE Maior que R$ 5000 e menor que R$ 5025.
d. SQUARE Maior que R$ 4975 e menor que R$ 5000.
e. Check-square Menor que R$ 4975.

14. Para alimentar 400 galinhas por 20 dias é necessá-
ria certa quantidade de ração, digamos X quilos.

Mantidas as proporções, quantos dias um terço da 
ração (isto é, X/3 quilos) alimentaria 300 galinhas?

a. Check-square Mais de 44
b. SQUARE Mais de 41 e menos de 44
c. SQUARE Mais de 37 e menos de 41
d. SQUARE Mais de 32 e menos de 37
e. SQUARE Menos de 32

15. Uma quantia (em Reais) foi repartida em partes 
proporcionais a 4, 5 e 9.

Se a maior parte excede a menor parte em R$ 300, 
então a quantia inicial é:

a. SQUARE Maior que R$ 1125.
b. SQUARE Maior que R$ 1100 e menor que R$ 1125.
c. Check-square Maior que R$ 1075 e menor que R$ 1100.
d. SQUARE Maior que R$ 1050 e menor que R$ 1075.
e. SQUARE Menor que R$ 1050.

Informática 5 questões

16. Assinale a alternativa que contém um método ou 
protocolo válido para realizar uma transferência de 
arquivos pela internet de forma segura.

a. SQUARE SIP
b. Check-square SFTP
c. SQUARE HTTP
d. SQUARE SMTP
e. SQUARE STIP

17. Analise as afirmativas abaixo sobre o navegador 
de internet Mozilla Firefox.

1. O Firefox irá salvar os arquivos baixados 
da internet sempre na pasta denominada 
Downloads.

2. Permite ao usuário optar por abrir links em 
novas abas no lugar de novas janelas.

3. Pode-se optar por apagar cookies e dados de 
sites sempre que o Firefox for fechado.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

18. Qual o comportamento do Calc do LibreOffice 7.3 
ao inserir uma fórmula de SOMA em uma dada célula 
em uma planilha e pressionar a tecla Ctrl e selecionar 
mais duas planilhas existentes no mesmo arquivo além 
da planilha na qual a fórmula está sendo inserida?

a. Check-square O Calc replicará a fórmula com os mesmos parâ-
metros na respectiva célula nas três planilhas.

b. SQUARE O Calc aplicará a fórmula somente à planilha na 
qual foi inserida.

c. SQUARE O Calc exibirá uma mensagem de erro e não irá 
concretizar a criação da fórmula.

d. SQUARE O Calc somará os valores do intervalo da fór-
mula das três planilhas e exibirá o resultado na 
planilha na qual a fórmula foi inserida.

e. SQUARE O Calc somará os valores do intervalo da fór-
mula das três planilhas e exibirá o resultado na 
respectiva célula das três planilhas.
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19. Analise as afirmativas abaixo sobre o Writer do 
LibreOffice 7.3.

1. Podem-se criar índices que abrangem vários 
documentos.

2. Permite a inserção de campos de formulário 
como botão de opção, caixa de texto e campo 
formatado.

3. Hiperlinks podem ser associados a texto, mas 
não a formas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

20. Qual o item de menu e o nome da ferramenta 
do Writer do LibreOffice 7.3 que gerencia dados 
bibliográficos?

a. SQUARE Inserir  Bibliografia
b. SQUARE Referências  Gerenciador de Dados 

Bibliográficos
c. SQUARE Referências  Banco de Dados Bibliográficos
d. SQUARE Ferramentas  Gerenciador de Dados 

Bibliográficos
e. Check-square Ferramentas  Banco de Dados Bibliográficos

Conhecimentos Específicos 30 questões

21. Devem ser submetidos a exames audiométricos 
de referência e sequenciais todos os empregados que 
exerçam ou exercerão suas atividades em ambien-
tes cujos níveis de pressão sonora estejam acima 
dos níveis de ação, conforme informado no PGR da 
organização, independentemente do uso de protetor 
auditivo.

São considerados sugestivos de Perda Auditiva Indu-
zida por Níveis de Pressão Sonora Elevados (PAINPSE) 
os casos cujos audiogramas, nas frequências de 3.000 
e/ou 4.000 e/ou 6.000 Hz, apresentem limiares auditi-
vos acima de:

a. Check-square 25 dB.
b. SQUARE 50 dB.
c. SQUARE 100 dB.
d. SQUARE 150 dB.
e. SQUARE 200 dB.

22. Assinale a alternativa que indica corretamente a 
Norma Regulamentadora (NR) que estabelece diretri-
zes e requisitos para o desenvolvimento do Programa 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional.

a. Check-square NR-7
b. SQUARE NR-8
c. SQUARE NR-10
d. SQUARE NR-17
e. SQUARE NR-18

23. Assinale a alternativa que indica corretamente a 
Norma Regulamentadora (NR) que estabelece os requi-
sitos para a avaliação das exposições ocupacionais a 
agentes físicos, químicos e biológicos quando identifi-
cados no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), 
previsto na NR-1, e subsidiá-lo quanto às medidas de 
prevenção para os riscos ocupacionais.

a. SQUARE NR-8
b. Check-square NR-9
c. SQUARE NR-10
d. SQUARE NR-17
e. SQUARE NR-18

24. Assinale a alternativa que indica corretamente a 
Norma Regulamentadora (NR) que estabelece os parâ-
metros e os requisitos da Comissão Interna de Preven-
ção de Acidentes (CIPA), tendo por objetivo a preven-
ção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, 
de modo a tornar compatível, permanentemente, o 
trabalho com a preservação da vida e promoção da 
saúde do trabalhador.

a. Check-square NR-5
b. SQUARE NR-7
c. SQUARE NR-10
d. SQUARE NR-17
e. SQUARE NR-18

25. Em programas de controle médico em saúde ocu-
pacional de empregados expostos a poeiras minerais, 
de acordo com os critérios da Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT), estes compostos podem ser 
monitorados por exames complementares de:

a. SQUARE Urina e função renal.
b. SQUARE Hemograma e curva glicêmica.
c. SQUARE Hemograma e função hepática.
d. Check-square Radiografias de tórax e espirometria.
e. SQUARE Eletrocardiograma e teste de esforço.
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26. Assinale a alternativa que indica corretamente 
a Norma Regulamentadora (NR) que estabelece as 
diretrizes e os requisitos que permitem a adaptação 
das condições de trabalho às características psicofi-
siológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar 
conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente 
no trabalho.

a. SQUARE NR-8
b. SQUARE NR-9
c. SQUARE NR-10
d. Check-square NR-17
e. SQUARE NR-18

27. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA) é composta por:

a. SQUARE Representantes do empregador indicados e 
representantes dos próprios empregados, indi-
cados pelo respectivo sindicato laboral , em 
quantidade paritária.

b. SQUARE Representantes do empregador e representan-
tes dos próprios empregados, todos por eles 
eleitos, em quantidade paritária.

c. Check-square Representantes do empregador indicados e 
representantes dos próprios empregados, por 
eles eleitos , em quantidade paritária.

d. SQUARE Representantes do empregador indicados 
e representantes dos próprios empregados 
por eles eleitos , na proporção de 1/3 e 2/3, 
respectivamente.

e. SQUARE Representantes do empregador indicados 
e representantes dos próprios empregados, 
indicados pelo respectivo sindicato laboral , na 
proporção de 1/3 e 2/3, respectivamente.

28. Em programas de controle médico em saúde ocu-
pacional de empregados expostos a agentes químicos, 
como flúor, mercúrio metálico ou acetona, de acordo 
com os critérios da Organização Internacional do Tra-
balho (OIT), estes compostos podem ser monitorados 
por exames complementares de:

a. SQUARE Suor.
b. Check-square Urina.
c. SQUARE Fezes.
d. SQUARE Sangue.
e. SQUARE Imagem - Radiologia.

29. São exames audiológicos de referência e sequen-
ciais a que devem ser submetidos todos os empre-
gados que exerçam ou exercerão suas atividades em 
ambientes cujos níveis de pressão sonora estejam 
acima dos níveis de ação:

1. Anamnese clínico-ocupacional.
2. Estudo dinâmico da deglutição.
3. Exame otológico.
4. Exame audiométrico.
5. Exames audiológicos complementares solici-

tados a critério médico.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.

30. O objetivo principal do Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) nas organiza-
ções é:

a. SQUARE Realizar atendimento clínico ambulatorial de tra-
balhadores e familiares em regime ambulatorial.

b. SQUARE Aplicar vacinas de acordo com o Programa 
Nacional de Imunização ao Trabalhador.

c. SQUARE Atender as normas da Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (ANVISA).

d. SQUARE Garantir e preservar a saúde do trabalhador em 
ambientes domiciliares para evitar afastamen-
tos ao trabalho.

e. Check-square Proteger e preservar a saúde de seus empre-
gados em relação aos riscos ocupacionais, 
conforme avaliação de riscos do Programa de 
Gerenciamento de Risco (PGR) da organização.

31. O Programa de Controle Médico de Saúde Ocu-
pacional (PCMSO) deve incluir a realização obrigatória 
dos exames médicos, exceto:

a. SQUARE Periódicos.
b. Check-square Gestacionais.
c. SQUARE Admissionais.
d. SQUARE Demissionais.
e. SQUARE De retorno ao trabalho.
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35. Analise o texto abaixo:

No exame demissional, o exame clínico deve  
ser realizado em até     dias contados do  
término do contrato,            ser  
dispensado            o exame clínico 
ocupacional mais recente tenha sido realizado há 
menos de 135 dias, para as organizações graus de 
risco 1 e 2, e há menos de 90 dias, para as organiza-
ções graus de risco 3 e 4.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. Check-square 10 • podendo • caso
b. SQUARE 30 • podendo • caso
c. SQUARE 60 • podendo • caso
d. SQUARE 10 • não podendo • mesmo que
e. SQUARE 30 • não podendo • mesmo que

36. O Programa de Conservação Auditiva (PCA) é um 
programa de ação multiprofissional, cuja implantação 
é exigida pelas Normas Regulamentadoras do Ministé-
rio do Trabalho, com o objetivo de prevenir a ocorrên-
cia ou o agravo de doenças relacionadas à exposição 
ao ruído, sendo a principal delas a:

a. SQUARE Otite externa.
b. SQUARE Otite barotraumática.
c. SQUARE Sinusite barotraumática.
d. SQUARE Perfuração da membrana do tímpano.
e. Check-square Perda Auditiva Induzida por Ruído de Origem 

Ocupacional (PAIRO).

37. O Programa de Proteção Respiratória protege 
a saúde do trabalhador contra riscos respiratórios, 
envolvendo inclusive, o procedimento de seleção do 
respirador.

Nestes, as recomendações referem-se à/aos:

a. SQUARE Respiradores para mergulho.
b. SQUARE Sistemas com oxigênio para aviação.
c. SQUARE Respiradores em combates para militares.
d. SQUARE Inaladores ou ressuscitadores utilizados na área 

médica.
e. Check-square Proteção de trabalhadores contra a inalação de 

contaminantes perigosos e contra a inalação de 
ar com deficiência de oxigênio.

32. As condições de trabalho que incluem aspectos 
relacionados ao levantamento, transporte e descarga 
de materiais, ao mobiliário dos postos de trabalho, ao 
trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas 
manuais, às condições de conforto no ambiente de 
trabalho e à própria organização do trabalho se refe-
rem à(ao):

a. Check-square Ergonomia do trabalho.
b. SQUARE Fisioterapia do trabalho.
c. SQUARE Prevenção de acidentes de trabalho.
d. SQUARE Prevenção de surtos de doenças no ambiente 

de trabalho.
e. SQUARE Cumprimento das normas da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA).

33. Em relação ao Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional (PCMSO), o exame clínico deve 
obedecer aos prazos e à seguinte periodicidade:

a. SQUARE Exame periódico: deve ser realizado para 
empregados expostos a riscos ocupacionais 
identificados e classificados no PGR e para por-
tadores de doenças crônicas que aumentem a 
susceptibilidade a tais riscos pelo menos a cada 
1 ano ou a intervalos menores, a critério do 
médico responsável.

b. SQUARE Exame periódico: deve ser realizado para os 
demais empregados. O exame clínico deve ser 
realizado a cada dois anos.

c. Check-square Exame admissional: deve ser realizado antes 
que o empregado assuma suas atividades.

d. SQUARE Exame periódico: deve ser realizado a cada 
6 meses, somente no primeiro ano de trabalho.

e. SQUARE Exame admissional: deve ser realizado após o 
período de estágio probatório em 6 meses de 
atividade laboral.

34. No exame de retorno ao trabalho, o exame clínico 
deve ser realizado antes que o empregado reassuma 
suas funções, quando ausente por período igual ou 
superior a:

a. SQUARE 7 dias por motivo de doença ou acidente, de 
natureza ocupacional ou não.

b. SQUARE 7 dias por motivo de doença ou acidente, estri-
tamente de natureza ocupacional.

c. Check-square 30 dias por motivo de doença ou acidente, de 
natureza ocupacional ou não.

d. SQUARE 30 dias por motivo de doença ou acidente, 
estritamente de natureza ocupacional.

e. SQUARE 30 dias por motivo de doença de natureza não 
ocupacional.



Página 10

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN) • Concurso Público • Edital 001/2022

S19 Médico do Trabalho

40. Em relação ao calendário de vacinação ocupacio-
nal da vacina contra a raiva, é recomendado na pré-ex-
posição para todos os profissionais suscetíveis em que:

a. SQUARE Suas empresas ofereçam a vacinação a seus 
funcionários e estendem o benefício aos fami-
liares, como medida de redução da transmissão 
da doença e de promoção à saúde e bem-estar.

b. SQUARE Viajam com frequência, pois podem, a qualquer 
momento, ter de embarcar para países que exi-
gem o Certificado Internacional de Vacinação e 
Prevenção (CIVP), comprovando a vacinação de 
viajantes provenientes de regiões endêmicas, 
como é o caso do Brasil.

c. Check-square Sua atividade represente risco aumentado de 
acidente com animais, em regiões de risco, 
como por exemplo: veterinários, espeleólogos, 
trabalhadores rurais, dentre outros.

d. SQUARE Estão sob risco aumentado de contato com 
águas contaminadas e esgoto, a depender da 
epidemiologia da doença no local de atuação.

e. SQUARE São profissionais da Saúde que trabalham 
nas unidades de neonatologia e pedia-
tria, e para aqueles que atendem pacientes 
imunodeficientes.

41. As doenças infecciosas e parasitárias relaciona-
das ao trabalho apresentam algumas características 
que as distinguem dos demais grupos, como por 
exemplo, os agentes etiológicos não são de natureza 
ocupacional.

Assinale a alternativa que apresenta apenas as doen-
ças deste grupo.

a. SQUARE Tétano, Psitacose, Dengue (Dengue clássico) e 
Diabetes melitus.

b. SQUARE Hepatites virais, Doença pelo vírus da imuno-
deficiência humana e Insuficiência cardíaca 
congestiva.

c. SQUARE Paracoccidioidomicose, Malária , Leishmaniose 
cutânea e Glomerulonefrites.

d. SQUARE Paracoccidioidomicose, Doença pelo vírus da 
imunodeficiência humana e Hipertensão arte-
rial sistêmica.

e. Check-square Tuberculose, Carbúnculo (Antraz), Brucelose e 
Leptospirose.

38. Em relação ao calendário de vacinação ocupacio-
nal, a vacina contra a febre amarela está recomendada 
para todos os profissionais suscetíveis que:

a. SQUARE Têm contato direto com crianças pequenas, 
como cuidadores, babás, auxiliares de creches 
etc.

b. SQUARE Suas empresas ofereçam a vacinação a seus 
funcionários e estendam o benefício aos fami-
liares, como medida de redução da transmissão 
da doença e de promoção à saúde e bem-estar.

c. Check-square Viajam com frequência, pois podem, a qualquer 
momento, ter de embarcar para países que exi-
gem o Certificado Internacional de Vacinação e 
Prevenção (CIVP), comprovando a vacinação de 
viajantes provenientes de regiões endêmicas, 
como é o caso do Brasil.

d. SQUARE Estão sob risco aumentado de contato com 
águas contaminadas e esgoto, a depender da 
epidemiologia da doença no local de atuação.

e. SQUARE Suas atividades representem risco aumentado 
de acidente com animais, em regiões de risco, 
como por exemplo: veterinários, espeleólogos, 
trabalhadores rurais, dentre outros.

39. Em relação ao calendário de vacinação ocupacio-
nal, a vacina contra a febre tifoide está recomendada 
para todos os profissionais suscetíveis que:

a. SQUARE Suas empresas ofereçam a vacinação a seus 
funcionários e estendem o benefício aos fami-
liares, como medida de redução da transmissão 
da doença e de promoção à saúde e bem-estar.

b. Check-square Estão sob risco aumentado de contato com 
águas contaminadas e esgoto, a depender da 
epidemiologia da doença no local de atuação.

c. SQUARE Viajam com frequência, pois podem, a qualquer 
momento, ter de embarcar para países que exi-
gem o Certificado Internacional de Vacinação e 
Prevenção (CIVP), comprovando a vacinação de 
viajantes provenientes de regiões endêmicas, 
como é o caso do Brasil.

d. SQUARE Suas atividades representem risco aumentado 
de acidente com animais, em regiões de risco, 
como por exemplo: veterinários, espeleólogos, 
trabalhadores rurais, dentre outros.

e. SQUARE Sejam profissionais da Saúde trabalhando 
nas unidades de neonatologia e pedia-
tria, e para aqueles que atendem pacientes 
imunodeficientes.



 Página 11

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN) • Concurso Público • Edital 001/2022

S19 Médico do Trabalho

45. Doença causada pela inalação de agentes tóxicos 
que causa alergia, a asma se caracteriza pela obstru-
ção das vias respiratórias do trabalhador por poeiras 
de substâncias.

São agentes que podem desencadear a asma:

1. Linho.
2. Algodão.
3. Chumbo.
4. Borracha.
5. Pó de madeira.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.

46. Em relação ao calendário de vacinação ocupacio-
nal, a vacina contra a varicela está recomendada para 
todos os profissionais suscetíveis que tenham risco 
aumentado de infecção com o vírus varicela zóster.

Assim, estão incluídos:

a. Check-square Os profissionais da Saúde que trabalham nas 
unidades de neonatologia e pediatria, e aque-
les que atendem pacientes imunodeficientes.

b. SQUARE Os profissionais cujas empresas ofereçam a 
vacinação a seus funcionários e estendem o 
benefício aos familiares, como medida de redu-
ção da transmissão da doença e de promoção à 
saúde e bem-estar.

c. SQUARE Os profissionais que viajam com frequência, pois 
podem, a qualquer momento, ter de embarcar 
para países que exigem o Certificado Internacio-
nal de Vacinação e Prevenção (CIVP), compro-
vando a vacinação de viajantes provenientes de 
regiões endêmicas, como é o caso do Brasil.

d. SQUARE Os profissionais que estão sob risco aumentado 
de contato com águas contaminadas e esgoto, 
a depender da epidemiologia da doença no 
local de atuação.

e. SQUARE Os profissionais cuja atividade represente 
risco aumentado de acidente com animais, em 
regiões de risco, como por exemplo: veteriná-
rios, espeleólogos, trabalhadores rurais, dentre 
outros.

42. A doença inflamatória das mucosas nasais carac-
terizada pelos sintomas de paroxismos de espirros, 
prurido do nariz, congestão nasal com obstrução total 
ou parcial do fluxo de ar e secreção nasal, relacionada 
ao trabalho mais frequentemente em trabalhadores 
expostos a gases e vapores irritantes, como os haloge-
nados (flúor, cloro, bromo e iodo) é a:

a. SQUARE Labirintite.
b. SQUARE Sinusite crônica.
c. SQUARE Otite média aguda.
d. Check-square Rinite crônica.
e. SQUARE Mastoidite.

43. Assinale a alternativa que indica corretamente 
doença infectocontagiosa relacionada ao trabalho que 
tem sido descrita em trabalhadores que exercem ativi-
dades em contato direto com águas contaminadas ou 
em locais com dejetos de animais portadores de ger-
mes, como nos trabalhos efetuados dentro de minas, 
túneis, galerias e esgoto; em cursos d’água e drena-
gem; contato com roedores e com animais domésticos.

a. SQUARE Cólera
b. SQUARE Malária
c. SQUARE Dengue
d. SQUARE Febre tifóide
e. Check-square Leptospirose

44. Os Mesoteliomas são tumores de origem meso-
dérmica, que surgem na camada de revestimento das 
cavidades pleural, pericárdica ou peritoneal. É muito 
alta a probabilidade de que adultos que desenvol-
vem mesotelioma maligno de pleura ou de peritônio 
tenham tido exposições ao longo dos anos, como a de 
encanadores que instalam caixas d’água de cimento-

-amianto, fazendo os furos para passagem dos canos e 
respirando a poeira, etc.

O agente carcinogênico envolvido nestes casos é o:

a. SQUARE Fenol.
b. Check-square Arbesto.
c. SQUARE Solvente orgânico.
d. SQUARE Chumbo.
e. SQUARE Iodo.
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50. Em relação ao controle médico dos trabalhadores 
e diferentes grupos etários, algumas vacinas espe-
cíficas fazem parte do calendário vacinal específico, 
como por exemplo para profissionais que lidam com 
dejetos e águas contaminadas.

Nesse grupo, o trabalhador deve receber de rotina as 
vacinas para:

1. Tétano.
2. Hepatite A.
3. Hepatite B.
4. Febre amarela.
5. Influenza gripe.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

47. As doenças osteomusculares ligadas ao trabalho 
são caracterizadas pela contínua postura inadequada, 
causando dor crônica que, se não tratada, tem a ten-
dência de se agravar ao longo do tempo, causando a 
invalidez do trabalhador.

Esse grupo de doenças é categorizado como uma:

a. SQUARE DPOC.
b. Check-square DORT ou LER.
c. SQUARE Artrite traumática.
d. SQUARE Artrite gotosa.
e. SQUARE Espondilite.

48. Analise o texto abaixo:

A legislação previdenciária, com base em normas 
regulamentadoras, determina o pagamento do adicio-
nal de insalubridade, sobre o salário mínimo da região, 
equivalente a      para a insalubridade de  
grau          .

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. SQUARE 20% • mínimo
b. SQUARE 20% • médio
c. SQUARE 20% • máximo
d. SQUARE 40% • médio
e. Check-square 40% • máximo

49. Em relação à Classificação Nacional de Ativida-
des Econômicas (CNAE), correspondente ao Grau de 
Risco (GR) para fins de dimensionamento dos Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho (SESMT), a construção de redes 
de abastecimento de água, coleta de esgoto e cons-
truções correlatas são classificadas como:

a. SQUARE GR1.
b. SQUARE GR2.
c. SQUARE GR3.
d. Check-square GR4.
e. SQUARE GR5.
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G R A D E  D E  R E S P O S TA S

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas  

que você poderá levar para posterior conferência.
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