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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 
05.

VOCÊ RECONHECE QUANDO CHEGA A FELICIDADE?

Tenho uma forte antipatia pela obrigação de ser feliz que 
acompanha o Carnaval. Quem foge da folia ganha o rótulo de 
antissocial, depressivo ou chato. Nada contra o Carnaval. Ape-
nas contra essa confusão de conceitos. Uma festa alegre não 
significa que você esteja plenamente feliz. E forçar uma situação 
de felicidade tem tudo para terminar em arrependimento e frus-
tração. Aliás, você reconhece a felicidade quando ela chega? 
Sabe que está sendo feliz naquele momento? Espere um pouco 
antes de responder. Pense de novo.

Estamos falando de felicidade! Não de uma alegria qualquer. 
E qual é a diferença? Bem, descrever a felicidade não é fácil. 
Ela é muito recatada. Não fica ali,  posando para foto,  sabe? 
Mas um Manual de Reconhecimento da Felicidade diria mais ou 
menos o seguinte: Ela é mansa. Não faz barulho. Ao mesmo 
tempo é farta. Quando chega, ocupa um espaço danado. Ape-
sar disso, você quase não repara que ela está ali. Se chamar a 
atenção, não é ela. É euforia. Alegria. A licenciosidade de uma 
noite de Carnaval. Ou um reles frenesi qualquer, disfarçado de 
felicidade.

A dita cuja é discreta. Discretíssima. E muito tranquila. Ela te 
faz dormir melhor. E olha, vou te contar uma coisa: a felicidade é 
inimiga da ansiedade. As duas não podem nem se ver. Essa é a 
melhor  pista  para  o  seu  Manual  de  Reconhecimento  da 
Felicidade. Se você se apaixonou e está naquela fase de pura 
ansiedade,  mesmo que esteja  superfeliz,  não é felicidade.  É 
excitação. Paixonite. Quando a ansiedade for embora, pode ser 
que a felicidade chegue. Mas ninguém garante.

É temperamental, a felicidade. Não vem por qualquer coisa. 
E para ficar então… hi, não conheço nenhum caso de alguém 
que  a  tenha  tido  por  perto  a  vida  inteira.  Por  isso  é  tão 
importante reconhecê-la quando ela chega. Entendeu agora por 
que a minha pergunta? Será que você sabe mesmo quando 
está feliz? Ou será que você só consegue saber que foi feliz 
quando a felicidade já passou?

Eu estudo muito a felicidade. Mas não consigo reconhecê-la. 
Talvez porque eu seja péssima fisionomista. Ou porque ela seja 
muito mais esperta do que eu. Mais sábia. Fato é que eu só sei 
que  fui  feliz  depois.  No  futuro.  Olho  para  o  passado  e 
reconheço: “Nossa, como eu fui feliz naquela época!” Mas no 
presente ela sempre me dá uma rasteira. Ando por aí, feliz da 
vida e  nem sei  que estou nesse estado.  Por  isso,  aproveito 
menos do que poderia a graça que é ter assim, tão pertinho, a 
tal da felicidade.

Nos últimos tempos, dei para fazer uma lista de momentos 
felizes. E aqui é importante deixar claro que esses momentos 
devem durar um certo período de tempo. Um episódio isolado 
feliz – como quatro dias de Carnaval, por exemplo – não signifi-
ca felicidade. A felicidade, quando vem, não vem de passagem. 
Não dura para sempre, mas dura um tempinho. Gosta de uma 
certa estabilidade, a danada! O problema é saber que ela está 
ali na hora em que ela está ali. Mas, voltando à lista, até que ela 
é longa.

Já fui bastante feliz. Talvez não na maior parte do tempo. 
Mas  acho  que  ninguém  é.  A  lista  é  um  grande  exercício. 
Sabendo quando você foi feliz, é mais fácil descobrir por que 
você foi feliz. Para ser ainda mais funcional, é bom que a lista 
seja cronológica. Lendo a minha, constato que fico cada vez 
mais feliz e por mais tempo. Será que ela está aqui agora? Não 
sei dizer. Mas a paz de que desfruto agora é um sintoma dela.
E isso não tem nada a ver com a tal obrigação de ser feliz desfi-
lando no Sambódromo. Continuo meus estudos. Já tenho certe-
za de que hoje sou mais amiga da felicidade do que jamais fui 
em qualquer tempo.
PADRÃO,  Ana Paula.  Você reconhece quando chega a felicidade? In: 
ISTOÉ, São Paulo, 28 fev. 2012.  Editora Três, p. 98.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A ideia principal defendida no texto é a de que

(A) o conceito de felicidade é mais complexo do que a vi-
vência de algumas situações de entusiasmo fugazes 
e eufóricas.

(B) o Manual de Reconhecimento da Felicidade pode in-
formar que felicidade e ansiedade não combinam.

(C) a dificuldade das as pessoas em reconhecer quando 
a felicidade chega em suas vidas as impede de se-
rem felizes.

(D) a possibilidade para reconhecer a felicidade está na 
listagem sistemática dos momentos felizes.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A força argumentativa desse artigo de opinião adquire mai-
or poder de convencimento pelo fato de, subjetivamente, a 
autora

(A) expressar o ponto de vista próprio de jornalista sobre 
um tema abstrato.

(B) expor a própria vivência em relação ao tema apresen-
tado. 

(C) apresentar fatos externos complementares ao ponto 
de vista expresso.

(D) criticar a dificuldade de compreensão do conceito da 
palavra-tema.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A palavra que pode assumir diferentes funções num texto. 
Em qual dos enunciados a seguir a palavra que tem fun-
ção sintática de sujeito?

(A) “Lendo a minha, constato que fico cada vez mais feliz 
e por mais tempo.”

(B) “[...] é importante deixar claro que esses momentos 
devem durar um certo período de tempo.”

(C) “Mas  a  paz  de  que  desfruto  agora  é  um  sintoma 
dela.”

(D) “[...] não conheço nenhum caso de alguém que a te-
nha tido por perto a vida inteira.”

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No trecho Essa é a melhor pista para o seu Manual de  
Reconhecimento  da  Felicidade,  no terceiro  parágrafo, o 
referente do pronome essa é

(A) “naquela fase de pura ansiedade”.

(B) “a melhor pista”.

(C) “a felicidade é inimiga da ansiedade”.

(D) “a dita cuja é discreta”.
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▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O estilo informal e apelativo da linguagem do texto contri-
bui para que a autora defenda a ideia de que as pessoas 
precisam

(A) reconhecer a alegria transitória do carnaval para lem-
brarem-se dele com felicidade.

(B) evitar a ansiedade decorrente de paixões para garan-
tir felicidade nos relacionamentos.

(C) transformar alegrias passageiras em felicidade plena 
para alcançarem a paz interior.

(D) identificar os momentos de felicidade para poderem 
aproveitá-los melhor.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir para responder às questões de 06 a 
09.

CRÍTICA PESADA
   –- Vou fazer um conto imitando você. E vai ser na máqui-
na de escrever também: menina mendiga.
  Era uma coisa. Quieta, bonita, sozinha. Encurralada na-
quele canto, sem mais, nem menos. Pedia dinheiro com inti-
midez. Só lhe restava isso: meio biscoito e um retrato de 
sua mãe, que havia morrido há 3 dias.
LISPECTOR, Clarice. Melhores contos. São Paulo: Global, 2001. p.88.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A crítica pesada a que se refere o título do texto diz respei-
to à

(A) complexidade da criação literária protagonizada pela 
menina. 

(B) profundidade de compreensão exigida para o leitor do 
texto. 

(C) severidade do conteúdo social contido no enredo da 
história. 

(D) linearidade da trama narrativa desenvolvida pela per-
sonagem.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com base na descrição da menina do conto, percebe-se 
que a formação da palavra intimidez dá-se por meio da pa-
lavra timidez associada à

(A) derivação por meio do sufixo “ez”.

(B) composição com a palavra “intimidade”.

(C) utilização de uma palavra inexistente no português.

(D) fusão de dois adjetivos.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O uso do discurso direto no texto, marcado pela presença 
do travessão, evidencia uma voz discursiva que explicita 
ao seu interlocutor a

(A) condição de escritor que decide escrever um conto.

(B) incapacidade de cronista para escrever um texto ori-
ginal.

(C) situação de militante indignado com a mendicância.

(D) qualidade de articulista resistente ao avanço tecnoló-
gico.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O uso do também no texto permite a instauração do pres-
suposto de que o interlocutor você do diálogo estabelecido 
na introdução

(A) usou a máquina de datilografar para a escrita.

(B) escreveu um conto sobre uma menina solitária.

(C) criou um conto imitando alguém.

(D) resiste ao uso de equipamento mais avançado.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise o gráfico a seguir:

China Índia Indonésia Malásia Filipinas Cingapura
0

5

10

15

20

25

30

35

*estimativa

ÁSIA TECNOLÓGICA
Gastos com tecnologia da informção em US$ bilhões

2010 2016*

FOLHA DE S. PAULO. São Paulo, 24 fev. 2012. p.  B2. (Adaptado).

As informações do gráfico a respeito de investimento em 
tecnologia da informação (TI) nos países asiáticos permi-
tem inferir que

(A) a diferença entre o investimento da China em 2010 e 
a estimativa de investimento desse país para 2016 é 
superior a 30 bilhões de dólares. 

(B) a diferença entre o investimento feito pela China em 
2010 e a  estimativa  de  investimento da Índia  para 
2016 supera o valor de 4 bilhões de dólares.

(C) a  soma do  investimento  da  Indonésia,  da  Malásia, 
das Filipinas e de Cingapura em 2010 equivale ao 
que a Índia deverá investir em 2016.

(D) a soma do possível investimento da Índia, da Indoné-
sia e das Filipinas em tecnologia da informação para 
2016 é inferior ao que a China investiu em 2010. 
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MATEMÁTICA

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere  o  número  complexo  z=abi , sendo  que
a é  um número real positivo e b=a2 .

Para que ∣z−a∣=1 , deve-se ter
(A) z=i

(B) z=1i

(C) z=−1i

(D) z=−i

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o fragmento a seguir.

O turismo estrangeiro na Colômbia registrou alta de 10,3% 
em 2011, sendo que a presença dos brasileiros cresceu de 
forma mais acentuada, com um total de 93,2 mil turistas, um 
crescimento de 40,6% em relação a 2010. 
FRIAS, M. Cristina. Viajante. Folha de S. Paulo. São Paulo, 4 mar. 2012, 
p. B2. Turismo. [Adaptado].

De acordo com esses dados, o número de turistas brasilei-
ros, em milhares, que visitaram a Colômbia em 2010 foi, 
aproximadamente, de:

(A) 37,84

(B) 52,60

(C) 55,36

(D) 66,29

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O gráfico  da  função  modular  f  x=∣ax2bxc∣, com 
a,b ,c ∈ ℝ , tais que b2>4a c e a0 , é:

(A)
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▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um arquiteto projetou um mosaico de pedras a ser coloca-
do em um jardim, na forma de uma semicircunferência de 
diâmetro  AB medindo 3 m, com uma linha de separação 
entre os tipos de pedras, representada pelo segmento DE, 
paralelo ao diâmetro  AB, de modo que  DC=1 m, con-
forme a figura a seguir.

Para  calcular  o  comprimento  da  linha  de  separação,
DE , o arquiteto lembrou-se de que, por um teorema da 

Geometria Plana, vale a relação DC2=AC×CB .
De acordo com essas informações, a medida do segmento 
DE é: 

(A) 1,23

(B) 1,50

(C) 2,23

(D) 2,50

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A senha de acesso a um celular, composta de três núme-
ros, deve ser informada na sua tela, representada na figu-
ra a seguir, de modo que os três números sejam os vérti-
ces de um triângulo isósceles cuja base é paralela aos la-
dos horizontais da figura.

1  2  3
    4  5  6
    7  8  9

A probabilidade de que alguém, que conheça as caracte-
rísticas da senha descritas acima, acerte a senha na pri-
meira tentativa é igual a:

(A) 1/3

(B) 1/6

(C) 1/9

(D) 1/12

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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INFORMÁTICA

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Um dos  sistemas operacionais  baseados  em Linux  é  o 
Ubuntu. Considerando-se seu uso através da linha de co-
mando (terminal), os respectivos comandos para: 1) Criar 
um diretório chamado Escola; 2) Criar um arquivo de texto 
chamado Teste.txt; 3) Apagar o arquivo de texto Teste.txt; 
4) Apagar o diretório Escola; são, respectivamente,
(A) create Escola - create Teste.txt - rm Teste.txt - rmdir 

Escola
(B) mkdir  Escola -  touch Teste.txt  -  kill  Teste.txt  -  killdir 

Escola
(C) mkdir  Escola -  touch Teste.txt  -  rm Teste.txt  -  rmdir 

Escola
(D) create Escola - create Teste.txt - kill Teste.txt - killdir 

Escola

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Analise a janela do aplicativo de planilha eletrônica (CALC) 
do BrOffice 2, versão em português, apresentada a seguir.

Para determinar o valor médio dos valores listados nesta 
planilha, é necessário digitar o seguinte comando:
(A) =Média(D3:D6)
(B) =Soma(C3:C6) / 4
(C) =Média(C3:C6) / 4
(D) =Soma(C3:C6)

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Entrada e saída (do inglês: input e output) são termos roti-
neiramente conhecidos na área de informática, e diz res-
peito aos periféricos ou aplicativos de entrada de informa-
ção  (inserção)  e  saída  (obtenção)  em  um  computador. 
Com o avanço da informática, ao longo dos anos, alguns 
equipamentos se tornaram híbridos, ou seja, tem a capaci-
dade de serem tanto um periférico de entrada quanto um 
periférico de saída de dados. Nesse sentido, o único peri-
férico que pode ser considerado híbrido é o 
(A) monitor sensível a toques.
(B) mouse (ótico).
(C) teclado (sem fio).
(D) leitor de código de barras.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tabela a seguir foi criada no aplicativo Microsoft Excel 
2007, versão em português. 

Nessa  tabela,  de  acordo  com  as  informações  que  ela 
contém, qual é a fórmula inserida na célula E2 para que, 
com  base  nos  dados  definidos  em  B2,  C2,  D2, 
respectivamente, tenha-se nessa célula valor igual a 1?

(A) =BDCONTAR(B3:D8;;B1:D2)

(B) =BDCONTAR(B4:D8;;B1:D2)

(C) =BDCONTAR(B4:D8;;B2:D2)

(D) =BDCONTAR(B3:D8;;B2:D2)

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise a janela do aplicativo Mozila Firefox apresentada a 
seguir.

Para apresentar a janela de histórico de navegação dos úl-
timos acessos à internet, como mostrado na figura, a se-
quência necessária de ações é a seguinte:

(A) Menu - Ferramentas → Opções → Avançado → His-
tórico

(B) Menu - Ferramentas → Opções → Histórico

(C) Menu - Exibir → Barra de Ferramentas → Histórico

(D) Menu - Exibir → Painel → Histórico

informatica-superior
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Norma Regulamentadora (NR) nº 5 dispõe sobre o fun-
cionamento da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes) e estabelece o seguinte dispositivo:

(A) as reuniões ordinárias serão realizadas a cada dois 
meses.

(B) o membro titular perderá o mandato quando faltar a 
quatro  reuniões  ordinárias  sem  justificativa,  sendo 
substituído por seu suplente.

(C) as atas das reuniões ficarão sob a posse do membro 
titular.

(D) poderá  ser  convocada  uma  reunião  extraordinária, 
caso ocorra um acidente grave ou fatal.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O fenômeno de Raynaud, conhecida como doença dos de-
dos brancos, é mais encontrada em trabalhadores que es-
tão expostos  a

(A) temperaturas elevadas.

(B) radiações ionizantes.

(C) vibrações.

(D) produtos químicos.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Há, no Brasil, um conjunto de normas que regulamentam 
as atividades dos trabalhadores. A norma regulamentadora 
que dispõe sobre atividades e operações insalubres é a:

(A) NR-10

(B) NR-15

(C) NR-18

(D) NR-21

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O exame complementar que deverá ser solicitado ao tra-
balhador que exerce atividades em condições hiperbáricas 
é o seguinte:

(A) rx de coluna total panorâmica.

(B) rx de coluna lombossacra em duas incidências.

(C) rx de coluna dorsal e lombar em duas incidências.

(D) rx de articulações escápulo-umerais e coxofemurais.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Norma Regulamentadora nº 7 estabelece que, para nível 
de ruído de 92 dB, a máxima exposição diária permitida 
para um ruído contínuo ou intermitente é de:

(A) 3 horas e 30 minutos

(B) 3 horas

(C) 2 horas e 15 minutos

(D) 2 horas

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Secretaria  de Inspeção  do Trabalho,  do  Ministério  do 
Trabalho e Emprego, publicou a Portaria n° 313, de 23 de 
março 2012, que aprova a seguinte norma regulamentado-
ra:

(A) NR 28

(B) NR 32

(C) NR 34

(D) NR 35

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um trabalhador exposto ao chumbo com direito ao adicio-
nal de  insalubridade  grau médio é aquele que realiza ati-
vidade de:

(A) fabricação e restauração de acumuladores, pilhas e 
baterias elétricas contendo compostos de chumbo.

(B) pintura  a  pistola  com pigmentos  de  compostos  de 
chumbo em recintos limitados ou fechados.

(C) pintura a pistola ou manual com pigmentos de com-
postos de chumbo ao ar livre.

(D) tinturaria  e  estamparia  com  pigmentos  à  base  de 
compostos de chumbo.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme a resolução do CFM 1.488/1998 são deveres 
dos médicos de empresa que prestam assistência médica 
ao trabalhador, independentemente de sua especialidade:

(A) atuar junto a empresa para eliminar ou atenuar a no-
cividade dos processos de produção e organização 
do trabalho, sempre que houver risco de agressão à 
saúde.

(B) atuar como assistente técnico nos casos que envol-
vam a firma contratante e/ou seus assistidos.

(C) assistir ao trabalhador e seus dependentes, elaborar 
prontuário médico e fazer todos os encaminhamentos 
devidos.

(D) atuar visando essencialmente à promoção da saúde 
e à prevenção de doenças, conhecendo para tanto as 
atividades extralaborais além do ambiente de traba-
lho.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O exame médico demissional será obrigatoriamente reali-
zado até a data da homologação da demissão, desde que 
o último exame médico ocupacional tenha sido realizado 
há mais de:

(A) 90 (noventa dias), para as empresas com grau de ris-
co 1 e 2, segundo o quadro I da NR-4.

(B) 90 (noventa dias), para as empresas com grau de ris-
co 3 e 4, segundo o quadro I da NR-4.

(C) 120 (cento e vinte dias), para as empresas com grau 
de risco 1 e 2, segundo o quadro I da NR-4.

(D) 135 (cento e trinta e cinco dias), para as empresas 
com grau de risco 3 e 4, segundo o quadro I da NR-4.
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▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Norma Regulamentadora nº 17  dispõe sobre o seguinte 
quesito:

(A) “transporte manual de cargas” designa todo transpor-
te no qual o peso da carga é suportado parcialmente 
por  um  só  trabalhador,  compreendendo  o  levanta-
mento e a deposição da carga.

(B) “trabalhador  jovem”  designa  todo  trabalhador  com 
idade entre 16 e 20 anos.

(C) com vistas a limitar ou facilitar o transporte manual de 
cargas deverão ser usados meios técnicos apropria-
dos.

(D) todo trabalhador designado para o transporte manual 
de cargas, independente do peso, deve receber trei-
namento com instruções satisfatórias quanto aos mé-
todos de trabalho que deverá utilizar com vistas a sal-
vaguardar sua saúde e prevenir acidentes.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São  considerados  sugestivos  de  desencadeamento  de 
perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora ele-
vada os casos cujos audiogramas, segundo a Norma Re-
gulamentadora nº 7, apresentem nas frequências de:

(A) 3000  e/ou  4000  e/ou  6000  Hz,  limiares  auditivos 
maiores ou iguais a 15 dB.

(B) 3000  e/ou  4000  Hz,  limiares  auditivos  maiores  ou 
iguais a 20 dB e na frequência de 6000 Hz, limiar au-
ditivo acima de 30 dB.

(C) 3000  e/ou  4000  e/ou  6000  Hz,  limiares  auditivos 
maiores ou iguais a 25 dB.

(D) 3000 Hz, limiar auditivo maior ou igual a 10 dB.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Mesoteliomas são tumores benignos ou malignos de ori-
gem mesodérmica que surgem na camada de revestimen-
to das cavidades pleural,  pericárdica ou peritoneal e po-
dem estar relacionados com o  seguinte agente etiológico 
de natureza ocupacional:

(A) arsênio

(B) berílio

(C) amianto

(D) cádmio

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um trabalhador com afastamento de 30 dias receberá o 
salário dos últimos 15 dias

(A) pela empresa na qual trabalha.

(B) pelo Ministério do Trabalho.

(C) pelo Instituto Nacional de Seguridade Social.

(D) pelo órgão de  classe ao qual encontra-se filiado.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A norma  regulamentadora  que  dispõe  sobre  o  PCMAT 
(programa de condições e meio ambiente de trabalho na 
indústria da construção civil) é a:

(A) NR- 22

(B) NR- 30

(C) NR- 25

(D) NR- 18

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A resolução do CFM n° 1845/2008 dispõe sobre:

(A) normas  específicas  para  médicos  que  atendam ao 
trabalhador.

(B) normas sobre perícias médicas.

(C) procedimentos para orientar as ações e os serviços 
de saúde do trabalhador no SUS.

(D) convênio de reconhecimento de especialidades médi-
cas firmado entre o CFM, a AMB e a CNRM.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O direito ao adicional de periculosidade se dá aos traba-
lhadores em exposição ocupacional a:

(A) ruído

(B) organofosforados

(C) nitrocelulose

(D) benzeno

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A apresentação de níveis aumentados de ácido hipúrico 
na urina de um trabalhador, após jornada de trabalho, indi-
ca que este está exposto ocupacionalmente ao:

(A) metanol

(B) xileno

(C) tolueno

(D) benzeno

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Norma Regulamentadora nº 4 dispõe que uma empresa 
com grau de risco 3 e tendo 520 funcionários deverá ter o 
seu Serviço Especializado de Segurança e Medicina  do 
Trabalho composto de:

(A) 2 técnicos de segurança do trabalho e 1 engenheiro 
do trabalho.

(B) 3 técnicos de segurança do trabalho, 1 engenheiro do 
trabalho e 1 médico do trabalho.

(C) 2 técnicos de segurança do trabalho, 1 engenheiro do 
trabalho e 1 médico do trabalho.

(D) 3 técnicos de segurança do trabalho, 2 engenheiros 
do trabalho e 1 médico do trabalho.
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▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O exame médico periódico deve ser realizado

(A) se o trabalhador apresentar  doença relacionada ao 
trabalho.

(B) bianualmente se o trabalhador for exposto a riscos.

(C) bianualmente para trabalhadores acima de 45 anos.

(D) anualmente em trabalhadores menores de 18 anos  e 
maiores de 45 anos.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Doença ocupacional é aquela

(A) adquirida ou desencadeada por condições especiais 
em que o trabalho é realizado e com ele se relacione 
diretamente.

(B) doença degenerativa que produz incapacidade para o 
trabalho.

(C) inerente ao grupo etário.

(D) de caráter endêmico.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Norma Regulamentadora nº 5 versa sobre a Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), que tem como 
objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes 
do trabalho. Está de acordo com a NR em questão a em-
presa cuja CIPA

(A) realizou reuniões nos últimos três meses, em horários 
após o expediente normal de trabalho, para agilizar 
as ações de prevenção.

(B) desligou uma determinada máquina por entender que 
ela representava risco grave e iminente à saúde dos 
trabalhadores do setor de produção.

(C) estabeleceu que a Semana Interna de Prevenção de 
Acidente de Trabalho (SIPAT) será realizada bianual-
mente, visto que a empresa, da qual faz parte,  apre-
senta grau de risco 2.

(D) requisitou à empresa as cópias das Comunicações 
de Acidentes de Trabalho (CATs) emitidas.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre as inúmeras substâncias químicas às quais a clas-
se trabalhadora é exposta diariamente, destaca-se o ben-
zeno, um potente mielotóxico, ainda muito utilizado na in-
dústria petroquímica. A alteração hematológica mais pre-
coce na intoxicação por este solvente é:

(A) aumento do tempo de coagulação

(B) leucopenia

(C) eosinopenia

(D) plaquetopenia

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um estudo cujo objetivo foi determinar a possível asso-
ciação entre câncer de pulmão e exposição ocupacional 
ao  cromo,  trabalhadores  que  desenvolveram  câncer  de 
pulmão foram selecionados e comparados com outros tra-
balhadores sem a doença, e os dois grupos foram interro-
gados sobre a exposição ocupacional ao cromo nos últi-
mos 25 anos que antecederam à pesquisa. Esse estudo é 
classificado como:

(A) caso-controle

(B) coorte

(C) transversal

(D) descritivo

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um estudo hipotético realizado para verificar a associa-
ção entre a exposição ocupacional à sílica e desenvolvi-
mento de câncer de pâncreas foram obtidos os resultados 
expostos na tabela a seguir.

Exposição ocupacio-
nal à sílica Câncer de pâncreas Total

Sim Não
Sim 30 50 80
Não 270 450 720
Total 300 500 800

De acordo com esses dados, o risco relativo encontrado 
no estudo revela que

(A) a exposição ocupacional à sílica é fator de proteção 
para o câncer de pâncreas.

(B) há risco elevado de câncer de pâncreas em trabalha-
dores expostos à sílica.

(C) não há associação entre exposição ocupacional à síli-
ca e câncer de pâncreas.

(D) a exposição ocupacional à sílica é fator de risco baixo 
para câncer de pâncreas.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em uma clínica de Goiânia são utilizados dois tipos de tes-
tes para o diagnóstico de asma ocupacional entre traba-
lhadores expostos à poeira orgânica. O primeiro teste é o 
de triagem, enquanto o segundo é considerado confirma-
tório.  Esses  testes  possuem  características  intrínsecas 
que os adequam aos objetivos de sua utilização. Uma des-
sas características necessária é a alta

(A) sensibilidade no teste confirmatório.

(B) especificidade e sensibilidade nos dois testes.

(C) especificidade no teste confirmatório.

(D) especificidade no teste de triagem.
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▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos  setores  administrativos  das  empresas  é  comum  a 
existência de atividades que exijam sobrecarga muscular 
estática ou dinâmica do pescoço, dos membros e dos om-
bros. Para evitar tal sobrecarga e doenças decorrentes, o 
médico do trabalho deve fornecer à instituição e ao traba-
lhador a seguinte orientação:

(A) os períodos de pausas diárias para descanso são ne-
cessários.

(B) um número máximo de toques reais  no teclado do 
computador acima de 8.000 por hora trabalhada deve 
ser feito de forma eventual.

(C) o sistema de remuneração baseado em desempenho 
deve ser estimulado pelas empresas, pois tem reper-
cussões muito positivas sobre a saúde do trabalha-
dor, principalmente na esfera mental.

(D) o afastamento do trabalhador por período de até 30 
dias não gera necessidade de retorno gradual aos ní-
veis  de produção alcançados na época anterior  ao 
afastamento.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A perícia médica refere-se a um conjunto de procedimen-
tos que tem como finalidade o esclarecimento de alguma 
autoridade sobre um fato alheio à sua competência. O Có-
digo de Ética Médica define que, com relação à atividade 
pericial, o médico pode

(A) deixar de atuar com absoluta isenção, se necessário 
para receber justa  remuneração pela  realização do 
exame pericial.

(B) vetar procedimentos terapêuticos ambulatoriais insti-
tuídos por outro médico, nos casos em que discorde 
da conduta atual, pois a finalidade da perícia é a saú-
de do paciente.

(C) assinar laudos periciais quando não tenha feito o exa-
me pessoalmente, desde que esse exame tenha sido 
realizado  por  outro  médico  com  especialidade  na 
área a ser periciada.

(D) reservar a apreciação dos atos profissionais de outro 
médico  para  seus  relatórios,  sendo  vedado  fazer 
apreciação na presença do examinado.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tuberculose, doença reemergente, tem associação bem 
documentada  em literatura  com a  pneumoconiose  mais 
prevalente no Brasil. Essa associação aumenta até mes-
mo o risco do desenvolvimento de tuberculose extrapulmo-
nar. A pneumoconiose em questão é:

(A) silicose

(B) asbestose

(C) bissintose

(D) beriliose

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A insuficiência renal pode ter origem ocupacional após a 
exposição

(A) ao zinco e ao berílio.

(B) ao mercúrio e à sílica livre.

(C) ao chumbo e ao benzeno.

(D) ao mercúrio e ao cádmio.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O trabalho em turnos e o trabalho noturno são frequentes 
devido à necessidade de manutenção da produção  e da 
prestação de serviços em vários ramos de atividades. Do 
ponto de vista médico, o trabalho desenvolvido desta for-
ma

(A) interfere  nas  funções  biológicas  dos  trabalhadores, 
apenas nos primeiros meses, visto que o ciclo sono-
vigília possui capacidade adaptativa elevada.

(B) aumenta a fadiga dos trabalhadores, pois permite um 
número maior de pausas.

(C) requer  atenção  aumentada  dos  trabalhadores  às 
suas atividades, sendo desaconselháveis os cochilos 
no período noturno para evitar a redução da atenção.

(D) pode ocasionar distúrbios do sono, cardíacos e sexuais.

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Professora, 48 anos, 30 anos de serviço efetivo, apresen-
tando queixas relativas à falta de realização pessoal, es-
gotamento  afetivo,  despersonalização,  exaustão  emocio-
nal e diminuição do envolvimento profissional no trabalho. 
A principal hipótese diagnóstica para este caso é:

(A) síndrome de Burnout

(B) neurastenia

(C) transtorno do estresse pós-traumático

(D) transtorno do pânico

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O auxílio-doença previdenciário é um benefício devido ao 
segurado empregado que, após cumprida a carência exigi-
da,  ficar incapacitado para seu trabalho por mais de 15 
dias. Tal auxílio corresponde a qual porcentagem do salá-
rio de benefício?

(A) 100%

(B)   91%

(C)   75%

(D)   50%
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▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei n° 8080, de 19 de setembro de 1990, dispõe, entre 
outros itens, sobre a saúde do trabalhador, considerando 
que ela faz parte do campo de atuação do Sistema Único 
de Saúde, e que corresponde a um conjunto de ações que 
abrange:

(A) assistência ao trabalhador portador de doença profis-
sional e do trabalho.

(B) participação na normatização e fiscalização dos servi-
ços de saúde do trabalhador restritas a empresas pú-
blicas.

(C) garantia do sindicato dos trabalhadores de interditar o 
setor de serviço quando houver exposição a risco imi-
nente para a vida ou saúde dos trabalhadores.

(D) assistência médica aos dependentes dos trabalhado-
res de maneira universal e integral, conforme  os prin-
cípios estabelecidos pelo SUS.

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os trabalhadores em contato permanente com pacientes 
em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como 
aqueles que realizam o manuseio permanente de objetos 
do  uso  destes  pacientes  não  previamente  esterilizados, 
têm direito a receber o adicional de:

(A) periculosidade grau máximo.

(B) insalubridade grau máximo.

(C) insalubridade grau médio.

(D) periculosidade grau médio.

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O desenvolvimento  de  LER/DORT é  multicausal,  sendo 
imprescindível ao médico do trabalho analisar algum fator 
de risco envolvido, tal como:

(A) vibração

(B) exposição à radiação gama

(C) variabilidade à realização das tarefas

(D) tolueno

▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No âmbito da Previdência Social, o segurado que for con-
siderado inválido deverá ser aposentado por invalidez, in-
dependente da comprovação de carência, quando a invali-
dez for decorrente de

(A) enfisema pulmonar.

(B) doença de Parkinson.

(C) neoplasia benigna.

(D) pneumonia.

▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Atividades laborais relacionadas ao transporte de inflamá-
veis líquidos ou gasosos liquefeitos são consideradas

(A) insalubres e asseguram adicional de 40% sobre o sa-
lário base do trabalhador.

(B) insalubres e asseguram adicional de 40% sobre o sa-
lário mínimo da região.

(C) perigosas e asseguram adicional de 30% sobre o sa-
lário base do trabalhador.

(D) perigosas e asseguram adicional de 30% sobre o sa-
lário mínimo da região.

▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Doença gerada pela inflamação dos tendões flexores dos 
dedos,  sendo  a  localização  mais  comum a  cabeça  dos 
metacarpos, podendo ser gerada ocupacionalmente pela 
força excessiva de compressão palmar por instrumentos. 
Essa doença é a

(A) tendinite nodular.

(B) fibromatose da fáscia palmar.

(C) síndrome do canal de Guyon.

(D) tendinite de De Quervain.

▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A elaioconiose folicular é caracterizada por erupções ac-
neiformes e se apresenta como pápulas foliculares e pús-
tulas, que decorrem de

(A) exposição a óleos ou graxas.

(B) exposição a poeiras da sílica.

(C) atrito frequente das áreas acometidas.

(D) exposição aos carbamatos.

▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A construção civil é responsabilizada pela maioria dos aci-
dentes de trabalho no Brasil. Além dos acidentes, os traba-
lhadores desse ramo podem desenvolver doenças ocupa-
cionais, como a  dermatite de contato, ao manusear o ci-
mento, devido à presença do seguinte contaminante:

(A) ferro

(B) chumbo

(C) manganês

(D) cromo
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