CONCURSO PÚBLICO CISSUL
EDITAL Nº 01/2016

CARGO: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
INSTRUÇÕES DA PROVA
 Este caderno contém 40 (quarenta) questões objetivas, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas
de respostas, assim distribuídas: 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 08 (oito) questões de Noções
de Informática, 07 (sete) questões de Raciocínio Matemático, e 15 (quinze) questões de Conhecimentos
Específicos, todas perfeitamente legíveis.
 Quando for permitido abrir o caderno, confira atentamente se no Caderno de Prova a impressão, a
paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso os dados estejam incorretos, ou
incompletos, ou tenham qualquer imperfeição, favor informar tal ocorrência ao fiscal.
 NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
 Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.
 Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta correta conforme o
enunciado.
 Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.
 Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida no começo desse caderno.

ATENÇÃO
 Verifique se seus dados estão corretos na FOLHA DE RESPOSTAS, caso não estejam informe ao
fiscal imediatamente.
 Na FOLHA DE RESPOSTAS, assinale a alternativa que julgar correta para cada questão, usando
caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
 Mais de uma letra assinalada implicará na anulação da questão.
 Qualquer rasura no preenchimento anulará a questão.
 A FOLHA DE RESPOSTAS NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter
qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
 O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, fortemente, o espaço a ela correspondente,
conforme o modelo abaixo:
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 FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

ORIENTAÇÕES DO PROCESSO
 A duração da Prova será de 03h30min (três horas e trinta minutos). (ITEM 10.1.7)
 Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas
antes de decorridas 60 (sessenta) minutos do início das provas. (ITEM 10.1.20)
 Os candidatos NÃO poderão levar o caderno de questões consigo mesmo depois de passado o
período de sigilo. (ITEM 10.1.23)
 O tempo de duração das provas (três horas e trinta minutos) abrange a assinatura da Folha de
Respostas, a transcrição das respostas do Caderno de Questões da Prova Objetiva para a Folha de
Respostas. (ITEM 10.1.7)
 Os gabaritos oficiais da Prova Objetiva de Múltipla Escolha serão disponibilizados no endereço
eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, no dia 29/01/2017, a partir das 20hs. (ITEM 9.13)
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AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS
INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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LINGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: Leia o texto abaixo para responder às questões de 01 a 06.
TEXTO I

Fonte: http://3.bp.blogspot.com/-nOWUImkAQkQ/UeWlLhZb9GI/AAAAAAAAC9Q/ -EGN1cJfbDE/s1600/01jpg
1347970359505865379e008.jpg Acesso em: 18/09/2016.

QUESTÃO 01
A partir da leitura da tirinha, é CORRETO afirmar que
A) A tira faz uma reclamação a respeito do Sistema Único de Saúde (SUS).
B) A tira faz uma crítica à demora do atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
C) A tira faz uma reflexão moral sobre o Sistema Único de Saúde (SUS).
D) A tira faz um elogio explícito sobre o Sistema Único de Saúde (SUS).
QUESTÃO 02
Há, na tira lida, um vocativo. Assinale-o:
A) Adulto.
B) Pediatra.
C) Amigo.
D) Senhor.
QUESTÃO 03
Na oração “Eu sou pediatra”, é CORRETO afirmar que:
A) O sujeito é desinencial.
B) O verbo é transitivo direto.
C) O complemento é objeto direto.
D) O predicado é nominal.
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QUESTÃO 04
Assinale a alternativa que apresenta uma frase nominal:
A) Licença!
B) Pode entrar!
C) Eu sou pediatra.
D) Como é que um adulto marca consulta comigo?
QUESTÃO 05
Sobre o período “Por aí o senhor já pode ver há quanto tempo estou na fila”, assinale a alternativa
CORRETA.
A) O período é simples com apenas um verbo.
B) O período é composto por quatro verbos.
C) Não há verbos nesse período.
D) O sujeito desse período é inexistente.
QUESTÃO 06
Assinale a alternativa CORRETA sobre o uso de verbos na tirinha:
A) existem dois verbos no infinitivo.

C) existem três verbos no infinitivo.

B) existem três verbos no particípio.

D) existem dois verbos no particípio.

INSTRUÇÃO: Leia o texto abaixo para responder às questões de 07 a 10.
TEXTO II
Novembro Azul: saiba quais doenças mais afetam a saúde do homem
Criada em 2011, a campanha originalmente visava a orientar a população masculina sobre o câncer de
próstata
Brasília – A partir de hoje (1º), a campanha Novembro Azul passa a ser um movimento permanente e que
contempla a saúde integral do homem. A proposta do Instituto Lado a Lado pela Vida, que coordena a ação,
é mobilizar a população masculina e seus responsáveis diretos, no caso de crianças e adolescentes, para
conhecerem mais sobre sua saúde, em diferentes fases da vida.
Na página da campanha, o instituto disponibilizou uma lista das doenças que mais afetam a saúde
masculina, seja na infância, na adolescência, na fase adulta e na terceira idade. Ao clicar em cada uma delas,
é possível encontrar informações sobre diagnóstico, fatores de risco, prevenção, sintomas e tratamento.
Na infância, as doenças citadas incluem fimose, infecção urinária e prostatite (inflamação da próstata). Já
entre adolescentes, a lista destaca arritmia cardíaca, doenças sexualmente transmissíveis e ejaculação
precoce. Na fase adulta, aparecem doenças como cálculo urinário e diversos tipos de câncer. Por fim, na
terceira idade, integram a lista diabetes, disfunção erétil e hipertensão arterial.
"Por meio da informação, junte-se a nós na conscientização dos cuidados com a saúde e mudança de hábitos,
da importância do diagnóstico precoce e adesão ao tratamento", propõe o Instituto Lado a Lado pela Vida.
Sobre o Novembro Azul
Criada em 2011, a campanha, originalmente, visa orientar a população masculina sobre o câncer de próstata.
A doença figura como o segundo tipo de câncer mais comum entre homens, com mais de 13 mil mortes
anuais – uma a cada 40 minutos. Mais de 61 mil novos casos devem ser registrados no país em 2016,
segundo o Instituto Nacional do Câncer.
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Durante todo o mês de novembro, serão realizadas atividades de orientação sobre o câncer de próstata e a
saúde do homem e ações para estimular a atividade física. Haverá distribuição de material informativo e
prédios serão iluminados na cor azul – entre eles, o Viaduto do Chá, em São Paulo, e o Congresso Nacional,
em Brasília.
Um dos destaques da programação é o II Fórum Ser Homem no Brasil, marcado para a próxima segundafeira (7). Com apoio do Senado Federal, o evento vai reunir profissionais de saúde, parlamentares,
governantes, representantes do Ministério da Saúde e população em geral para debater a prevenção e o
combate ao câncer de próstata e outros tipos de câncer, como de pênis e testículo.
Nas redes sociais, a campanha vai tratar da saúde integral do homem e usará as hashtags #novembroazul,
#denovembroanovembroazul, #menospreconceito e #maisvida. A programação completa do Novembro
Azul pode ser conferida no site do instituto.
Fonte: http://www.redebrasilatual.com.br/saude/2016/11/novembro-azul-saiba-quais-doencas-mais-afetam-a-saude-dohomem-6074.html Acesso em: 13/11/2016.

QUESTÃO 07
O texto lido é iniciado pela palavra Brasília. Sobre essa expressão, assinale a alternativa CORRETA.
A) Indica onde o texto foi escrito.
B) Indica onde há o problema mencionado pelo texto.
C) Indica para onde o texto foi enviado.
D) Indica de onde é o autor do texto.
QUESTÃO 08
Sobre a fonte da qual o texto foi extraído, é CORRETO afirmar que:
A) Foi publicado em uma revista impressa e extraído dela no dia 13 de novembro de 2016.
B) Foi veiculado pela internet e acessado no dia 13 de novembro de 2016.
C) Foi publicado em uma revista impressa e acessado no dia 13 de novembro de 2016.
D) Foi publicado na internet e escrito no dia 13 de novembro de 2016.
QUESTÃO 09
De acordo com a leitura do texto II, é CORRETO afirmar que se trata de
A) uma dissertação argumentativa.

C) uma reportagem.

B) uma crônica de humor.

D) um artigo de opinião.

QUESTÃO 10
RELEIA o primeiro parágrafo do texto II:
A partir de hoje (1º), a campanha Novembro Azul passa a ser um movimento permanente e que contempla
a saúde integral do homem. A proposta do Instituto Lado a Lado pela Vida, que coordena a ação, é mobilizar
a população masculina e seus responsáveis diretos, no caso de crianças e adolescentes, para conhecerem
mais sobre sua saúde, em diferentes fases da vida.
O termo “que coordena a ação”, está analisado sintaticamente de maneira CORRETA em:
A) É um aposto.

C) É um sujeito.

B) É um vocativo.

D) É um objeto.
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RACIOCÍNIO MATEMÁTICO
QUESTÃO 11
No município de Pedra Branca, para a implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), um
enfermeiro foi incumbido de dar plantões em um período de trinta dias. Durante tal período observou-se:
•

Sempre que deu plantão no turno da manhã, também deu plantão no turno da tarde;

•

Houve dez manhãs e seis tardes sem plantão.

Levando em consideração as observações feitas, é CORRETO afirmar que:
A) Foram vinte e oito dias de plantão no turno da manhã ou da tarde.
B) Foram quatro dias de plantão só à tarde.
C) Foram vinte e dois dias de plantão de manhã e de tarde.
D) Foram quatro dias de plantão só de manhã.
QUESTÃO 12
Em um determinado ponto de apoio do SAMU, há um pátio retangular com as dimensões abaixo
mencionadas. O gerente geral, deseja utilizar este ponto como garagem para as unidades que não estiverem
em atendimento. Sabe-se que uma ambulância padrão tem como dimensões 5.600mm de comprimento por
2000mm de largura, e o pátio em questão possui as dimensões abaixo ilustradas.

Desconsiderando-se o espaço para manobra e a largura dos retrovisores e a abertura das portas, qual das
alternativas abaixo representa CORRETAMENTE o número de ambulâncias que podem estar no pátio ao
mesmo tempo?
A) 17.
B) 25.
C) 18.
D) 22.
QUESTÃO 13
Analisando-se os conjuntos A e B, abaixo expostos, é CORRETO afirmar que o conjunto formado por A
U B será:
Conjunto A dado por: A = {a ∈ R ¦ 2a² + 5(a-1) =a (a+1) ou -15 + 5a = 25}
Conjunto B dado por: B = {b ∈ R ¦ 1 – b² = -3 e 6b – 7 = 5}
A) A U B = {-2; -1; 2; 5; 8}
B) A U B = {-5; 1; 2; 8}
C) A U B = {-5; -2; 1; 2; 8}
D) A U B = {-1; 2; 5; 8}
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QUESTÃO 14
Conforme evidenciado nos dois primeiros grupos de letras abaixo citados, há uma relação entre eles. Tal
relação necessariamente deve existir entre o terceiro e quarto grupo de letras, o qual está faltando.
Considerando o alfabeto contendo K, Y e W, assinale a alternativa que identifica CORRETAMENTE o
quarto grupo.
(E H J K) : (J M O P) : (O R T U): (? ? ? ?)
A) (S V W X).
B) (T W Y Z).
C) (T V X Y).
D) (S W Y Z).

QUESTÃO 15
Considere que, em um conjunto de 15 ligações recebidas pelo SAMU, tem-se a seguinte probabilidade de
ocorrências:
40% das ligações são emergências que necessitam de envio da ambulância.
26,7% das ligações são acidentes que não exigem envio da ambulância, apenas orientações via
telefone.
33,3% das ligações são falsas chamadas.
É CORRETO afirmar que a probabilidade de três ligações consecutivas serem, respectivamente: com envio
da ambulância, sem envio da ambulância e falsas chamadas é de:
A)
B)
C)
D)

209
2730
4
91
8
225
3
15

QUESTÃO 16
Com a finalidade de adquirir novas unidades móveis de urgência, um gerente definiu que seriam investidas,
durante um ano, 4 aplicações trimestrais de 50 mil reais, sendo a primeira delas no mês um e a última no
mês doze. O rendimento proposto pelo banco foi de 12% ao ano, compostos mensalmente. Suponha que o
preço médio de uma ambulância seja de 70 mil reais e que, para o financiar o equipamento, seja exigida
pelo banco uma entrada de 25%.
Qual das alternativas abaixo expressa CORRETAMENTE o número de unidades que poderão ser
financiadas ao final de 1 ano.
A) 12.
B) 11.
C) 13.
D) 15.
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QUESTÃO 17
Dadas as seguintes equações:
5𝑥 = 125
3𝑦 = 81
Assinale a alternativa CORRETA que expressa o valor de 𝑦 𝑥 :
A) 77.
B) 81.
C) 125.
D) 64.

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 18
Para a realização de remoção de códigos maliciosos em um computador, está CORRETO utilizar:
A) Anti-spyware.
B) Detecção de intrusão.
C) Anti-spam.
D) Anti-phishing.

QUESTÃO 19
Considerando a figura abaixo, está CORRETO afirmar que se trata de uma interface do tipo:

A) HDMI.

C) EGA.

B) VGA.

D) VDI.

QUESTÃO 20
São exemplos de “memória secundária” ou de “memórias de armazenamento em massa”:
A) Mídia DVD e Memória Cache.
B) Pendrive e Memória Cache.
C) Memória DRAM e Mídia DVD.
D) Pendrive e Mídia CD.
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QUESTÃO 21
Utilizando o MS Word 10, versão português, assinale a alternativa que apresenta a ferramenta que é
utilizada para atribuir um nome a um ponto específico no documento.
A) Nome.
B) Indicador.
C) Hiperlink.
D) Marcador.
QUESTÃO 22
João, utilizando o MS Word 10, versão português, deseja acessar a operação de “Ir Para".
Nesse caso, assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE a tecla de atalho que deve ser
utilizada.
A) F5.

C) Ctrl+I.

B) Ctrl+P.

D) F2.

QUESTÃO 23
Maria está utilizando o MS PowerPoint 10, versão português, durante uma apresentação. Ela pretende
interromper sua apresentação com o surgimento de um slide preto vazio.
Para que isso ocorra, ela deve acionar a tecla:
A) . (ponto)

C) F1

B) # (sustenido)

D) F2

QUESTÃO 24
Quando um usuário utiliza, o MS PowerPoint 10, versão português, e aciona a tecla F5, essa ação irá:
A) Executar a verificação e correção ortográfica.
B) Iniciar a apresentação de slides.
C) Salvar automaticamente a apresentação.
D) Abrir um novo slide.
QUESTÃO 25
O navegador de internet, que já vem configurado como padrão do Windows 7, é o:
A) Microsoft OneDrive.
B) Windows Explorer.
C) Internet Explorer.
D) Google Chrome.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 26
De acordo com título VIII, capítulo II, que dispõe sobre a Seguridade Social, os artigos 196 e 200,
respectivamente, afirmam que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. E ao Sistema Único de Saúde
(SUS) competem atribuições, nos termos da lei.
Assinale a alternativa que se refere CORRETAMENTE às competências/atribuições do SUS.
A) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar
da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;
Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
B) Controlar e fiscalizar a formação de recursos humanos na área de saúde; Participar da formulação
da política e da execução das ações de saneamento básico.
C) Incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento tecnológico exclusivamente; Fiscalizar e
inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas
para consumo humano.
D) Delegar o controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e
produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; Colaborar na proteção do meio ambiente, nele
compreendido o do trabalho.
QUESTÃO 27
De acordo com os direitos sociais descritos no título II, capítulo II, artigo 7° da Constituição Federal de
1988, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição
social, EXCETO:
A) Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei
complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos.
B) Fundo de garantia do tempo de serviço.
C) Salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei.
D) Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de noventa dias.
QUESTÃO 28
O Decreto nº 3.048 de 6 de maio de 1999 aprova o Regulamento da Previdência Social, e dá outras
providências. De acordo com a seguridade social, título I, art. Iº, A seguridade social compreende um
conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar o
direito relativo à saúde, à previdência e à assistência social, obedecendo aos seguintes princípios e diretrizes,
EXCETO:
A) A universalidade da cobertura e do atendimento e a uniformidade e a equivalência dos benefícios
e dos serviços às populações urbanas e rurais.
B) A seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços e a flexibilidade ao valor
dos benefícios, de forma a tornar vulnerável o poder aquisitivo.
C) A equidade na forma de participação no custeio.
D) A diversidade da base de financiamento e o caráter democrático e descentralizado da
administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos
empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados.
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QUESTÃO 29
A respeito da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) no que se refere à Segurança e Medicina do
Trabalho, título II, capítulo V, são inferências relacionadas aos artigos 154 a 223, EXCETO:
A) Art. 156 - Refere-se às competências das Delegacias Regionais do Trabalho, nos limites de sua
jurisdição.
B) Art. 194 - O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com
a eliminação do risco à sua saúde ou integridade física, nos termos desta Seção e das normas
expedidas pelo Ministério do Trabalho.
C) Art. 195- A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as
normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de Enfermeiro do Trabalho
ou Engenheiro do Trabalho, registrados no Ministério do Trabalho.
D) Art. 200 - Cabe ao Ministério do Trabalho estabelecer disposições complementares às normas de
que trata este capítulo, tendo em vista as peculiaridades de cada atividade ou setor de trabalho.

QUESTÃO 30
A Portaria n. 3.120, de 1º de Julho de 1998 aprova a Instrução Normativa de Vigilância em Saúde do
Trabalhador no Sistema Único de Saúde (SUS), com a finalidade de definir procedimentos básicos para o
desenvolvimento das ações correspondentes. A presente Instrução Normativa pretende, de uma forma
sucinta, fornecer subsídios básicos para o desenvolvimento de ações de Vigilância em Saúde do
Trabalhador, no âmbito do SUS.
Dizem respeito aos objetivos, implicações e pretensões dessa Instrução Normativa, EXCETO:
A) O objetivo da Instrução Normativa é, em suma, de poder instrumentalizar minimamente os setores
responsáveis pela vigilância e defesa da saúde, nas Secretarias de Estados e Municípios, de forma
a incorporarem, em suas práticas, mecanismos de análise e intervenção sobre os processos e os
ambientes de trabalho.
B) A abordagem de vigilância em saúde do trabalhador, considerada na Instrução Normativa, implica
a superação dos limites conceituais e institucionais, tradicionalmente estruturados nos serviços de
saúde, das ações dissociadas de vigilância epidemiológica e sanitária.
C) As ações de vigilância e fiscalização sanitárias, propriamente ditas, implicam transpor o objeto
usual – o produto/consumidor – de forma a considerar, igualmente, como objeto, o
processo/trabalhador/ambiente.
D) A vigilância em saúde do trabalhador exclui o modelo epidemiológico de pesquisa dos agravos,
priorizando a relação entre o trabalho e a saúde, agregando ao universo da avaliação e análise a
capacidade imediata da intervenção sobre os fatores determinantes dos danos à saúde.
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QUESTÃO 31
Segundo o Manual NTEP/ FAP, 2011, o Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) é um órgão
integrante da estrutura do Ministério da Previdência Social (MPS), subordinado diretamente ao ministro de
Estado da Previdência Social, com sede em Brasília/DF e jurisdição em todo território nacional. É composto
por 29 Juntas de Recursos e 2 Composições Adjuntas localizadas nos estados que julgam em primeira
instância e 4 Câmaras de Julgamento, localizadas em Brasília/DF, que julgam em segunda instância.
Sobre o CRPS está INCORRETO afirmar que:
A) Possui deliberações colegiadas.
B) É composto por representantes do governo.
C) É composto exclusivamente por trabalhadores e empregadores.
D) É composto por representantes do governo, dos trabalhadores e dos empregadores, indicados por
Sindicatos, por Federações e por Confederações de Trabalhadores e Empresas.
QUESTÃO 32
De acordo com Manual prático de higiene ocupacional e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
(PPRA), 2014, a Higiene Ocupacional tem a finalidade de reconhecer, avaliar e controlar os fatores de
riscos ambientais presentes no ambiente de trabalho, levando-se em conta o meio ambiente e os recursos
naturais.
A partir desta afirmativa, assinale a alternativa CORRETA.
A) O reconhecimento dos agentes ambientais que afetam a saúde dos trabalhadores, o que implica o
conhecimento superficial dos produtos envolvidos no processo, dos métodos de trabalho, do fluxo
do processo, do layout das instalações, do número de trabalhadores expostos etc.
B) A avaliação quantitativa e/ou qualitativa investiga os agentes físicos, químicos, biológicos
existentes nos postos de trabalhos. Exigem-se conhecimentos de avaliação, que consistem
basicamente na calibração dos equipamentos, no tempo de coleta, no tipo de análise química a ser
feita.
C) O controle dos agentes físicos consiste na adoção de medidas relativas ao ambiente e ao homem.
D) O controle dos agentes ambientais consiste na adoção de medidas relativas ao ambiente e ao
homem e são elas: Medidas relativas ao ambiente exclusivamente; Medidas administrativas;
Equipamento de Proteção Individual (EPI) e exercícios físicos.
QUESTÃO 33
De acordo com Manual prático de higiene ocupacional e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
(PPRA), 2014, as definições de higiene ocupacional são amplas levando em consideração os fatores
ambientais, o bem-estar e o desconforto. Assim, o PPRA visa a preservar a saúde do trabalhador por meio
da antecipação, do reconhecimento, da avaliação e do controle da ocorrência dos riscos ambientais
existentes no ambiente de trabalho, a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.
Levando em consideração a classificação dos agentes ambientais, assinale a alternativa que apresenta
APENAS agentes químicos:
A) Poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores.
B) Poeiras, fumos, pressões anormais.
C) Névoas, neblinas, ruído, vibrações.
D) Temperaturas extremas (calor e frio) e radiações (ionizantes e não ionizantes).
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QUESTÃO 34
Segundo o Manual de aplicação da Norma Regulamentadora de n° 17, 2002, a análise ergonômica do
trabalho é um processo construtivo e participativo para a resolução de um problema complexo que exige o
conhecimento das tarefas, da atividade desenvolvida para realizá-las e das dificuldades enfrentadas para se
atingirem o desempenho e a produtividade exigidos. A análise começa por uma demanda que pode ter
diversas origens e deve ser estudada para direcionar a análise.
São etapas seguidas pelo ergonomista, EXCETO:
A) A análise da demanda e do contexto: para situar o problema a ser analisado.
B) A análise global da empresa: seu grau de evolução técnica, sua posição no mercado, sua situação
econômico financeira, sua expectativa de crescimento, etc. Tudo isso para que as soluções
propostas possam ser adequadas a esse quadro.
C) A análise da população de trabalhadores: política de pessoal, faixa etária, evolução da pirâmide de
idades, rotatividade, antiguidade na função atual e na empresa, tipos de contrato, experiência,
categorias profissionais, níveis hierárquicos, características antropométricas, pré-requisitos para
contratação, nível de escolaridade e capacitação, estado de saúde, morbidade, mortalidade,
absenteísmo, etc.
D) Definição das situações de trabalho a serem estudadas: essa escolha parte necessariamente da
demanda após todos os contatos com os operadores e das hipóteses iniciais que já começam a ser
formuladas.

QUESTÃO 35
A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social e dá
outras providências.
De acordo com o título I, que se refere às finalidades, objetivos e princípios básicos da Previdência Social,
assinale a alternativa CORRETA.
A) Universalidade de participação nos planos previdenciários; Uniformidade e equivalência dos
benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
B) Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios; Cálculo dos benefícios
desconsiderando os salários-de-contribuição.
C) Flexibilidade ao valor dos benefícios de forma a tornar vulnerável o poder aquisitivo; Valor de
renda mensal dos benefícios substitutos do salário-de contribuição ou do rendimento do trabalho
do segurado não inferior ao salário mínimo.
D) Previdência complementar obrigatória; Caráter democrático e descentralizado da gestão
administrativa, com a participação do governo e da comunidade, em especial de trabalhadores em
atividade, empregadores e aposentados.
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QUESTÃO 36
(PORTARIA nº 3.908, DE 30 DE OUTUBRO DE 1998 - NOST) - A Norma Operacional de Saúde do
Trabalhador (NOST) estabelece procedimentos para orientar e instrumentalizar as ações e serviços de saúde
do trabalhador no Sistema Único de Saúde (SUS), as quais devem nortear-se pelos seguintes pressupostos
básicos, EXCETO:
A) Universalidade e equidade, em que todos os trabalhadores, urbanos e rurais, com carteira assinada
ou não, empregados, desempregados ou aposentados, trabalhadores em empresas públicas ou
privadas, devem ter acesso garantido a todos os níveis de atenção à saúde.
B) Integralidade das ações, tanto em termos do planejamento quanto da execução, com um movimento
constante em direção à mudança do modelo assistencial para a atenção integral, articulando ações
individuais e curativas com ações coletivas de vigilância da saúde, uma vez que os agravos à saúde,
advindos do trabalho, são essencialmente preveníveis.
C) Direito à informação sobre a saúde, por meio da rede de serviços do SUS, adotando como prática
cotidiana o acesso e o repasse de informações aos trabalhadores, sobretudo os riscos, os resultados
de pesquisas que são realizadas e que dizem respeito diretamente à prevenção e à promoção da
qualidade de vida.
D) Controle socioeconômico, reconhecendo o direito de participação dos trabalhadores e suas
entidades representativas em todas as etapas do processo de atenção à saúde, desde o planejamento
e o estabelecimento de prioridades, o controle permanente da aplicação dos recursos, a participação
nas atividades de vigilância em saúde, até a avaliação das ações realizadas.

QUESTÃO 37
(Convenção da Organização Internacional do Trabalho - OIT, 2002) Convenções da Organização
Internacional do Trabalho (OIT) são tratados multilaterais abertos, de caráter normativo, que podem ser
ratificadas sem limitação de prazo por qualquer dos Estados-Membros.
Sobre a OIT, está INCORRETO afirmar que:
A) Em relação à ratificação, até 12 meses da adoção de uma convenção, cada Estado-Membro tem
obrigação de submetê-la à autoridade nacional competente (no Brasil, o Congresso Nacional) para
aprovação.
B) No que diz respeito à vigência internacional, inicia-se 12 meses após ratificação de uma convenção
por dois Estados-Membros.
C) No que diz respeito à vigência nacional, a partir de 12 meses após a ratificação pelos EstadosMembros, desde que a convenção já vigore em âmbito internacional.
D) Em relação à validade, o prazo de validade de cada ratificação é de 10 anos e ao término da
validade, o Estado-Membro pode denunciar a convenção, cessando sua responsabilidade em
relação a esta 12 meses após.
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QUESTÃO 38
De acordo com as normas de higiene ocupacional – Fundacentro, quanto à avaliação da exposição
ocupacional a vibrações em mãos e braços (NHO)10, 2013 é CORRETO afirmar que a Síndrome da
Vibração em Mãos e Braços (SVMB) corresponde à:
A) Terminologia utilizada para se referir ao conjunto de sintomas de ordem vascular, neurológica,
osteoarticular, muscular e outros, ocasionados pela exposição ocupacional à vibração em mãos e
braços.
B) Terminologia utilizada para se referir ao conjunto de sintomas de ordem osteoarticular e muscular,
ocasionados pela exposição ocupacional à vibração em mãos e braços.
C) Terminologia utilizada para se referir a sintomas de isolados de ordem vascular, neurológica,
osteoarticular, muscular somente.
D) Terminologia utilizada para se referir ao conjunto de sintomas de ordem vascular e neurológica
ocasionados pela exposição ocupacional à vibração em mãos e braços.

QUESTÃO 39
De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, art.1, a República Federativa do
Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em
Estado Democrático de Direito e tem como fundamento, EXCETO:
A) A soberania.
B) A cidadania e a dignidade da pessoa humana.
C) Os valores pessoais e sociais do trabalho e da livre iniciativa.
D) O pluralismo político.

QUESTÃO 40
Segundo a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, art. 1º: A Previdência Social, mediante contribuição, tem
por finalidade assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção. Organizada sob forma
de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observa critérios que preservem o
equilíbrio financeiro e atuarial, e atende, nos termos da lei, EXCETO:
A) Proteção à maternidade, após o parto.
B) Proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário.
C) Cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada.
D) Salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda.

15

16

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

