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INSTRUÇÕES PARA O CANDIDATO 

 
1. O caderno de prova contém 40 (quarenta) questões objetivas, numeradas de 1 

(um) a 40 (quarenta). Confira-o, se ele não estiver completo, chame o fiscal. 
2. Verifique, também, seus dados no cartão de respostas e assine no espaço 

indicado do cartão de respostas. 
3. Para evitar possíveis enganos no preenchimento do cartão de respostas oficial, 

anote, primeiramente, no caderno de provas, as alternativas corretas para, 
somente, então, proceder ao preenchimento definitivo. Observe atentamente as 
instruções de preenchimento. 

4. Somente serão consideradas, para avaliação, as questões respondidas no 
cartão de respostas que deverá ser preenchido com caneta esferográfica de 
tinta preta. 

5. Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos, nem a 
utilização de calculadoras, dicionários, telefone celular e de outros recursos 
didáticos e/ou eletrônicos, bem como portar armas de qualquer tipo. 

 
IMPORTANTE 

 
A. O CARTÃO DE RESPOSTAS NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO. Portanto, 

somente marque a resposta quando você tiver certeza de que ela é correta. 
B. O cartão de respostas não pode ser rasurado, sob pena de anulação das 

respostas. 
C. Você deve marcar uma e apenas uma letra em cada questão objetiva, de todas 

as questões, de 1 (um) a 40 (quarenta), no cartão de respostas, devendo as 
demais letras ficar sem marcação. 

D. Não é permitido usar qualquer outro material estranho ao caderno de prova, 
mesmo para rascunho. 

E. Você dispõe de até 4 (quatro) horas para concluir a prova, incluindo o 
preenchimento do cartão de respostas. 

F. Você somente poderá se retirar da sala de prova objetiva 2 (duas) horas após o 
início da mesma. 

G. Ao final da prova você deverá devolver ao fiscal este caderno de prova e o 
cartão de respostas devidamente assinado, sob pena de caracterização de sua 
desistência no Concurso. 

H. Não se esqueça de assinar a lista de presença. 
I. Os três últimos candidatos deverão entregar a respectiva prova e cartão de 

respostas e retirar-se da sala simultaneamente. 
J. O gabarito das provas objetivas desse concurso será divulgado a partir das 18 

horas de hoje. 
K. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense deseja-lhe 

BOA PROVA. 
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PROVA DE PORTUGUÊS 
 
Textos para as questões de 1 a 3. 
 

 
Texto 1 

 

 
  

(Disponível em http:/www.redevital.blogspot.com - acessado em 10.11.2008) 
  

 Texto 2 
 

    É muito significativo que a problemática ambiental, ou propriamente ecológica, tenha 
sido reaberta em termos bastante enfáticos na época da globalização. Em poucos 
anos, formaram-se movimentos sociais empenhados em denunciar as agressões ao 
meio ambiente, reivindicar medidas de proteção, exigir a reposição de condições 
originais. A terra, a fauna, a flora, a água, o ar, os recursos do subsolo, tudo passou a 
preocupar a opinião pública, mobilizar movimentos sociais, suscitar a criação de cursos 
universitários e programas de pesquisa, estimular a edição de livros e revistas, tudo 
isso destinado a proteger, obstar e repor os ambientes, os nichos ecológicos. 
(IANNI, Octavio. A era da globalização. 4ª. Ed. Rio de janeiro: Civilização Brasileira. 
1999. p. 22) 
 
1. Através da leitura dos dois textos é possível concluir que: 
 
A) A degradação dos mananciais preocupa a opinião pública. 
B) O aumento de terras agricultáveis proporcionou a doença do planeta. 
C) O texto de Mafalda revela a doença do planeta; o de Ianni propõe alternativas para 

cuidar, proteger o mesmo. 
D) A leitura de livros e revistas possibilita a cura do planeta. 
E) Não há mais nenhuma solução para o planeta doente. 
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2. Identifique o número de letras e fonemas da palavra terra: 
 
A) 5 letras e 5 fonemas. 
B) 5 letras e 2 fonemas. 
C) 5 letras e 3 fonemas. 
D) 5 letras e 4 fonemas. 
E) 5 letras e 1 fonema. 
 
3. Num ato de comunicação, oral ou escrita, cada palavra tem uma finalidade. Segundo 
essa finalidade, as palavras são distribuídas em classes. Identifique a classe de palavra 
do vocábulo destacado na frase: “É muito significativo que a problemática ambiental 
[...]”: 
 
A) Adjetivo. 
B) Advérbio. 
C) Substantivo. 
D) Conjunção. 
E) Pronome. 
 
4.  

No meio do caminho 
No meio do caminho tinha uma pedra   
tinha uma pedra no meio do caminho   

tinha uma pedra   
no meio do caminho tinha uma pedra. 

(Carlos Drummond de Andrade) 
 
A função de uma pedra é: 
 
A) Predicativo. 
B) Sujeito. 
C) Objeto direto. 
D) Aposto. 
E) Objeto indireto. 
 
5. Atualmente circulam na internet cartões virtuais referentes a diferentes temas e 
datas comemorativas. Os desvios da norma culta são constantes nesse gênero. Leia a 
frase retirada de um cartão virtual e aponte a alternativa que CORRIGE esse desvio:  
 

ENQUANTO HOUVER AMIGOS COMO VOCÊ, EXISTIRÁ PESSOAS DE 
SORTE COMO EU, POR TER SUA LINDA AMIZADE. 
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A) Enquanto houver amigos como você, existirão pessoas de sorte como eu, por ter 
sua linda amizade. 

B) Enquanto houverem amigos como você, existirão pessoas de sorte como eu, por ter 
sua linda amizade. 

C) Enquanto houverem amigos como você, existirá pessoas de sorte como eu, por ter 
sua linda amizade. 

D) Enquanto houver amigos como você, existirá pessoas de sorte como eu, por ter sua 
linda amizade. 

E) Enquanto houverem amigos como você, existiram pessoas de sorte como eu, por ter 
sua linda amizade. 

 
6. Em uma das alternativas todas as palavras estão grafadas CORRETAMENTE, 

assinale-a: 
 
A) privilégio – exceção – impecilho – ajeitar. 
B) atrás – assessor – laje – escassez. 
C) cansaço – monje – ascensorista – flecha. 
D) jeito – excessivo – cangica – taxar. 
E) isenção – conciente – gorjeta – exausto. 
 
7. De acordo com a gramática da língua padrão as alternativas seguintes estão 
corretas, EXCETO:  
 
A) João preferia ficar em casa a passear. 
B) O treinador simpatiza com seus comandados. 
C) Ele ainda não conseguiu perdoar o professor. 
D) No sábado assistirei a um bom show de dança.  
E) O time aspirava a mais uma vitória. 
 
8. Considerando as classes de palavras, assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) calor é um substantivo simples. 
B) à direita é um advérbio de modo. 
C) o é um pronome pessoal reto. 
D) caminhavam é um verbo de ligação. 
E) na é uma conjunção aditiva. 
 
9. Considere as frases abaixo: 
 
1. Em casa, ela nunca estava sozinha. 
2. Apesar de tudo, acredito em suas palavras. 
3. Compramos os presentes das crianças hoje. 
4. As estudantes pareciam entusiasmadas. 
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Marque a alternativa CORRETA. Os termos destacados em cada frase são, 
respectivamente: 
 
A) substantivo, complemento nominal, verbo transitivo direto, adjetivo. 
B) vocativo, objeto indireto, verbo transitivo, complemento nominal. 
C) sujeito, objeto direto, verbo transitivo indireto, predicado nominal. 
D) sujeito, objeto indireto, verbo transitivo direto, predicado nominal. 
E) sujeito, objeto indireto, verbo intransitivo, predicado verbal. 
 
10. Considerando o uso do acento grave, todas as alternativas apresentam acentuação 
correta, EXCETO: 
 
A) Foi à Bahia e passou seu melhor carnaval. 
B) Saiu de casa às duas horas da tarde e ainda não voltou. 
C) À medida que o tempo passava ficava mais bonita. 
D) Quando vai ao zoológico, observa os animais à distância. 
E) Estava ocupado e não foi à casa da mãe no próprio aniversário. 
 
11.  Assinale a opção em que o enunciado é constituído de período simples:  
 
A) Prometeram bastante, mas pouco fizeram. 
B) Eu sabia que, se parasse, cairia no chão. 
C) Ela redige e digita seus próprios textos. 
D) Não demore ou perderá o ônibus. 
E) Ela levantou as mãos aflita. 
 
12. Assinale a opção em que a palavra em destaque do enunciado expressa valor 
conotativo: 
 
A) Os cegos leem em braile.  
B) O foguete entrou na atmosfera terrestre rapidamente. 
C) O operário feriu-se no braço. 
D) Ganhei um par de brincos dourados. 
E) A atmosfera da sala de aula não me fazia bem. 
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PROVA DE LEGISLAÇÃO 
 
13. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 determina que a lei 
estabelecerá o Plano Nacional de Educação, com o objetivo de articular o sistema 
nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e 
estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do 
ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas 
dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a: I - 
erradicação do analfabetismo; II - universalização do atendimento escolar; III - melhoria 
da qualidade do ensino; IV - formação para o trabalho; V - promoção humanística, 
científica e tecnológica do País; VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos 
públicos em educação como proporção do produto interno bruto. O período de duração 
do plano nacional de educação estabelecido pela Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988 é: 
 
A) Quinquenal. 
B) Anual. 
C) Decenal. 
D) Durante os anos do governo de um Presidente. 
E) Durante os anos do governo de um Presidente, acrescido de mais um ano. 
 
14. A Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, dispõe sobre o regime jurídico dos 
servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. 
Para esta Lei os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou 
em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, 
fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. Quanto aos adicionais 
de insalubridade e de periculosidade está previsto na Lei nº 8.112/1990 que: 
 
A) O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá 
optar por um deles. 
B) O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade 
receberá somente um deles, cujo critério de concessão será estabelecido pela 
Administração do seu órgão de lotação. 
C) O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade 
receberá somente um deles, cujo critério de concessão será estabelecido pelo 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
D) O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade 
receberá somente um deles, cujo critério de concessão será estabelecido pelo 
Ministério da Saúde. 
E) O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade receberá 
somente um deles, cujo critério de concessão será estabelecido pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego. 
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15. A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, institui normas para licitações e contratos 
da Administração Pública e dá outras providências. Esta Lei estabelece normas gerais 
sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de 
publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Subordinam-se ao regime desta Lei, 
além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as 
fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais 
entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios. O Instituto Federal Catarinense, por ser uma autarquia, está subordinado 
ao regime da Lei nº 8.666/1993, portanto, para fins desta Lei deve considerar: 
 
I – Obra: toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada 
por execução direta ou indireta. 
II – Serviço: toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a 
Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, 
conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, 
publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais. 
III – Compra: toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou 
parceladamente. 
IV – Administração Pública: a administração direta e indireta da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com 
personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundações 
por ele instituídas ou mantidas. 
V – Administração: órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a 
Administração Pública opera e atua concretamente. 
 
A) Somente os itens I e II estão corretos. 
B) Somente os itens II e III estão corretos. 
C) Somente os itens III, IV e V estão corretos. 
D) Somente os itens I, IV e V estão corretos. 
E) Os itens I, II, III, IV e V estão corretos. 
 
16. A Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, regula o processo administrativo no 
âmbito da Administração Pública Federal, estabelecendo normas básicas sobre o 
processo administrativo no âmbito da Administração Federal direta e indireta, visando, 
em especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos 
fins da Administração. O Instituto Federal Catarinense, como órgão da administração 
federal indireta, insere-se no contexto estabelecido pela Lei nº 9.784. Quanto ao dever 
de decidir: 
 
A) A Administração emitirá decisão nos processos administrativos e sobre solicitações 
ou reclamações em qualquer matéria, seja de sua competência ou não. 
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B) A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos 
e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência. 
C) A Administração poderá, a seu critério e quando entender pertinente, emitir decisão 
nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua 
competência. 
D) A Administração emitirá decisão nos processos administrativos e sobre solicitações 
ou reclamações, em matéria de sua competência, somente quando o Ministério da 
Educação permitir por meio de documento oficial. 
E) A Administração não deve emitir decisão nos processos administrativos, mas sim 
sobre solicitações ou reclamações dos usuários verbalmente ou por e-mail, em matéria 
de sua competência ou não. 
 
17. “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 
A afirmação acima é extraída do(a):  
 
A) Parecer do CNE/CES nº. 776 de 3 de dezembro de 1997. 
B) Decreto nº 1.171 de 22 de junho de 1994. 
C) Lei nº 8.112 de 29 de dezembro de 2008. 
D) Constituição Federal, Título VIII – Capítulo III – Seção I. 
E) Decreto nº 5.154 de 23 de julho de 2004. 
 
18. Segundo a Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990, constituem-se requisitos básicos 
para a investidura em cargo público: 
 
A) Capacidade de iniciativa, aptidão física e mental e estudo. 
B) Idade mínima dezoito anos, readaptação e assiduidade. 
C) Nível de escolaridade exigido para o cargo, quitação com as obrigações militares, 
nomeação. 
D) Assiduidade, pontualidade e disciplina. 
E) Gozo dos direitos políticos, nacionalidade brasileira e idade mínima dezoito anos. 
 
19. O Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, aprova o Código de Ética Profissional 
do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Os servidores do Instituto 
Federal Catarinense são servidores públicos civis do Poder Executivo Federal. 
Portanto, de acordo com o Decreto nº 1.171 é um dos deveres fundamentais do 
servidor público do Instituto Federal Catarinense: 
 
A) Zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da 
vida e da segurança coletiva. 
B) Retardar, quando necessário, qualquer prestação de contas, condição essencial da 
gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo. 
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C) Ter respeito à hierarquia, ou seja, a sua chefia, devendo estar preparado para não 
representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o 
Poder Estatal. 
D) Ter consciência de que seu trabalho é regido por indícios de incertezas, que se 
materializam na prestação dos serviços públicos. 
E) Tratar meticulosamente os usuários dos serviços, utilizando os meios de 
comunicação disponíveis dentro e fora da instituição. 
 
20. A lei 8112/90 assegura ao servidor o direito de ausentar-se do serviço sem prejuízo 
em algumas situações específicas. Dentre as citadas abaixo, aquela que não está 
prevista na lei citada é: 
 
A) Por 1(um) dia, para doação de sangue. 
B) Por 1(um) dia, para se alistar no serviço militar 
C) Por 2(dois) dias, para se alistar como eleitor. 
D) Por 8(oito) dias consecutivos em razão de casamento. 
E) Por 8(oito) dias consecutivos em razão de falecimento de cônjuge.  
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PROVA ESPECÍFICA 
 
 

21. São consideradas radiações não ionizantes: 
 
A)  Microondas – ultravioleta  - laser.  
B)  Microondas – ultravioleta – raios X. 
C)  Ultravioleta – raios X – infravermelho. 
D)  Ultravioleta – raios X – microondas. 
E) Todas as alternativas estão erradas. 

 
 

 22. Na situação de emergência, em paciente jovem com quadro de parada 
cardiorrespiratória a providência inicial a ser providenciada é: 

 
A) Puncionar veia periférica. 
B) Realizar desfibrilação. 
C) Realizar massagem cardíaca imediata. 
D) Manter as vias aéreas permeáveis. 
E) Realizar ventilação com pressão negativa. 
  
 
23. Assinale as doenças relacionadas à exposição do arsênio e seus compostos  
arsenicais: 

 
A) Blefarite. 
B) Angiosarcoma do fígado  
C) Blefarite. 
D) Ceratose palmar 
E) Todas as alternativas estão corretas. 
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24. É exclusivamente suscetível de gerar direito à percepção da remuneração 

adicional por atividades/operações com energia elétrica as situações de: 
 

1. Permanecer habitualmente em área de risco, executando ou aguardando 
ordens, e em situação de exposição contínua. 

2. Ingresso de modo intermitente e habitual, em área de risco.  
3. Ingresso de modo eventual em área de risco. 
4. Corte e poda de arvores em áreas de transmissão de alta tensão. 
5. Leitura em consumidores de alta tensão. 

 
A) As alternativas 1, 3 e 4 estão corretas. 
B) As alternativas 1, 2 e 3  estão corretas. 
C) As As alternativas 1, 2, 4 e 5 estão corretas.  
D) Todas as alternativas estão corretas. 
E) Todas as alternativas estão erradas. 
 
 
25. A eliminação ou neutralização da insalubridade ocorrerá: 
 
A) Com adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos 

limites de tolerância. 
B) Com a Utilização de EPI(s) que diminuam a intensidade do agente agressivo a 

limite de tolerância. 
C) Implantação de medidas que reduzam os riscos ocupacionais. 
D) Todas as alternativas estão corretas. 
E) Todas as alternativas estão erradas. 

 
 

26. É CORRETO afirmar que são dermatoses ocupacionais provocadas pelo frio:  
 
A) Pé de imersão. 
B) Fenômeno de raynaud. 
C) Eritema pérnio.  
D) Frostbite. 
E) Todas as alternativas estão corretas. 
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27. É CORRETO afirmar que o nexo causal com o trabalho é: 
 
A) A relação indireta entre a doença e o trabalho. 
B) O esforço excessivo e desnecessário na realização de atividade laboral 

inespecífica. 
C) Vínculo de causa e efeito entre a afecção de uma unidade motora e a 

solicitação excessiva no trabalho. 
D) Todas as alternativas estão corretas. 
E) Todas as alternativas estão erradas. 

 
 
28. Assinale a  doença relacionada à exposição do benzeno e seus homólogos                      
tóxicos: 
 
A) Broncopneumonia. 
B) Leucemia. 
C) Encefalopatia atóxica. 
D) Derrame pleural. 
E) Hipertensão portal. 

 
 
29. Os adicionais e a gratificação serão calculados sobre o vencimento do cargo 
efetivo dos servidores civis da União, das autarquias e das fundações públicas 
federais, com base nos seguintes percentuais: 
 
A) Vinte e cinco por cento para todos os graus de insalubridade e periculosidade. 
B) Dez, vinte ou quarenta por cento, no caso de insalubridade nos graus mínimo, 
médio e máximo, respectivamente. 
C) Trinta por cento, no caso do adicional de periculosidade. 
D) Dez, vinte ou quarenta por cento no caso do adicional de irradiação ionizante  
respectivamente nos graus mínimo, médio e máximo. 
E) Todas as alternativas estão erradas. 
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30. O contato habitual ou eventual com fungos, ácaros, bactérias e outros 
microorganismos presentes em documentos, livros, similares, carpetes, cortinas e 
similares, microorganismos presentes em instalações sanitárias, em relação à 
concessão de adicional: 
 
A) Faz jus ao pagamento de adicional. 
B) Não faz jus ao pagamento de adicional. 
C) Faz jus somente em atividades de contato com fungos. 
D) Faz jus somente em atividades de contato com ácaros. 
E) Todas as alternativas acima estão erradas. 

 
 
31. A emissão do atestado de saúde ocupacional – ASO - é obrigatório nas 
seguintes situações: 
 
I- Ingresso ao trabalho. 
II- Mudança de lotação. 
III- Demissão.  
 
Estão corretas: 
 
A) As afirmações I e III. 
B) Somente as afirmações I e II. 
C) Somente as afirmações II e III 
D) Todas as afirmações. 
E) Nenhuma das afirmações. 
 
 

      32. A ascaridíase representa um grande percentual das parasitoses  intestinais, 
cosmopolita, o áscaris pode ser combatido, além das medidas higiênicas por 
medicamentos dos quais o mais  indicado é: 

 
A) Metronidazol 
B) Mebendazol. 
C) Tiabendazol 
D) Cetoconazol 
E) Tebuconazol. 
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33.  O veneno das abelhas é constituído de várias substâncias biológicas 
responsáveis por diferentes efeitos no organismo humano. Sobre a ação destes 
componentes é CORRETO afirmar: 

A) A Fosfolipase é a promotora da infiltração dos tecidos pelos agentes tóxicos do 
veneno. 
B) A hialuronidase é tida como responsável pela toxidez local e geral. 
C) A histamina produz uma rápida queda de pressão do sangue. 
D) A melitina afeta indiretamente os glóbulos vermelhos do sangue. 
E) O efeito hemorrágico consiste na destruição dos glóbulos vermelhos. 
 

 
 

 34. No ambulatório médico de empresa atuante no ramo  frigorífico, pela manhã, é 
atendida empregada atuante na área de conservação  de aves, em ambiente frio , 
com queixas  de dor lombar de média intensidade, disúria, nictúria  polaciúria, 
temperatura axilar  de 38,5 graus centígrados, antecedentes  de cistite de 
repetição, a conduta mais indicada ao caso é : 

 
A) Dispensa laboral e encaminhamento domiciliar. 
B) Medicação sintomática e retorno ao trabalho. 
C) Tratamento homeopático. 
D) Dispensa laboral e encaminhamento hospitalar. 
E) Retorno ao trabalho sem necessidade de medicação. 

 
 

 35. Com relação à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA – é 
CORRETO afirmar que: 

 
 1) É obrigatória a sua organização  por empresas privadas e públicas. 
2) Tem por objetivo reduzir e eliminar os riscos existentes. 
3) É composta apenas de representantes dos empregados. 
4) A duração do mandato  definido pelos participantes. 
5) A eleição dos seus participante é por voto aclamação. 

 
A) Somente afirmações 1, 2 e 5  estão corretas.  
B) Somente as afirmações 1 e 2  estão corretas. 
C) Somente a afirmação  2 está correta. 
D) Todas as afirmações estão corretas.  
E) Todas as afirmações estão erradas. 
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      36. A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, em 

consonância com o Programa Nacional de Direitos Humanos, obedecerá aos 
seguintes princípios: 

 
A) Respeito às pessoas portadoras de deficiência, que devem receber igualdade de 
oportunidades na sociedade por reconhecimento dos direitos que lhes são 
assegurados, sem privilégios ou paternalismos. 
B) Estabelecimento de mecanismos e instrumentos legais e operacionais que 
assegurem às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos 
básicos que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciam o seu bem-estar 
pessoal, social e Econômico. 
C) Desenvolvimento de ação conjunta do Estado e da sociedade civil, de modo a 
assegurar a plena integração da pessoa portadora de deficiência no contexto 
socioeconômico e cultural. 
D) Viabilizar a participação da pessoa portadora de deficiência em todas as fases 
de implementação dessa Política, por intermédio de suas entidades representativas. 
E) Desenvolvimento de ação prioritária e exclusiva do Estado de modo a assegurar 
a plena integração da pessoa portadora de deficiência no contexto socioeconômico 
e cultural. 
 
 

 37. O empregado comparece ao ambulatório médico de indústria moveleira com 
quadro de dispnéia. Ao exame físico apresenta sibilos a ausculta respiratória, sem 
antecedentes de quadro respiratório, pressão arterial 130x 90 mmHg, refere ser 
esta a sua primeira semana de trabalho no setor de polimento e lixação de móveis, 
temperatura axilar 37 graus centígrados,  é CORRETO afirmar que se trata de: 

 
      A) Bronquite. 
      B) Pneumonia. 
      C) Bronquiectasia. 
      D) Bronquioalveolite. 
      E) Alergia respiratória. 
 
 

38. Ocorrendo acidente de trabalho, o empregador deve encaminhar a 
comunicação de   acidente do trabalho (CAT)  ao órgão previdenciário  em: 
 
A) 24 horas. 
B) 48 horas. 
C) 36 horas. 
D) 72 horas. 
E) 12 horas. 
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 39.  A NR 15 em seu anexo 13  gradua como insalubridade em grau médio a 
exposição a agentes químicos tipo: 

 
1. Diclorodifeniltricloretano 
2. Dimetoxidifeniltricloetano 
3. Hexacloreto de benzeno 
4. Chumbo. 
5. Cromatos. 

 
A) As alternativas 1, 2 e 5 estão corretas. 
B) As alternativas 1,2 e 3 estão corretas.  
C) As alternativas 4 e 5 estão corretas. 
D) Todas as alternativas estão corretas. 
E) Todas as alternativas estão incorretas. 

 
 
40. Com relação ao equipamento de proteção individual – EPI – é CORRETO 

afirmar: 
 
A) Seu uso depende de ordem expressa do empregador. 
B) É de uso opcional no ambiente de trabalho. 
C) Neutraliza de forma completa os agentes insalubres. 
D) Todo dispositivo de uso individual destinado a preservar e proteger a integridade 
física do trabalhador. 
E) É custeado em conjunto pelo empregado e empregador. 
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