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1. Confira se seu CADERNO DE PROVA corresponde ao cargo escolhido em sua inscrição. Este caderno contém cinqüenta questões
objetivas, corretamente ordenadas de 1 a 50.
2. Caso esteja incompleto ou contenha algum defeito, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão
aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
3. O CARTÃO-RESPOSTA, que será entregue pelo fiscal durante a prova, é o único documento válido para a correção das questões
objetivas expostas neste caderno.
4. Quando o CARTAO-RESPOSTA estiver em suas mãos, confira-o para saber se está em ordem e se corresponde ao seu nome. Em
caso de dúvidas, solicite orientação ao fiscal.
5. No CARTAO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondente às suas respostas deve ser feita com caneta esferográfica azul ou
preta. O preenchimento é de sua exclusiva responsabilidade.
6. Não danifique o CARTÃO-RESPOSTA, pois em hipótese alguma haverá substituição por erro do candidato.
7. Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras: A, B, C, D e E, havendo apenas
uma que responde ao quesito proposto. O candidato deve assinalar uma resposta. Marcação rasurada, emendada, com campo
de marcação não preenchido ou com marcação dupla não será considerada.
8. Na seção LÍNGUA ESTRANGEIRA, escolha um dos dois idiomas: ESPANHOL ou INGLÊS. No CARTÃO-RESPOSTA, assinale sua
opção no campo correspondente.
9. Responda apenas às questões do idioma que tiver escolhido, preenchendo, no CARTAO-RESPOSTA, o campo relacionado a esse
idioma. Caso você não assinale nenhum, ou assinale os dois campos referentes à LINGUA ESTRANGEIRA no CARTAO-RESPOSTA,
não terá os pontos computados para tal disciplina.
10. A duração total das provas objetiva é de 4 horas, incluindo o tempo destinado à identificação - que será feita no decorrer da
prova - e ao preenchimento do CARTAO-RESPOSTA.
11. Reserve, no mínimo, os 20 minutos finais para preencher o CARTÃO-RESPOSTA. Não será concedido tempo adicional para o
preenchimento.
12. Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, 1 hora após o início das provas e poderá levar este caderno
somente no decurso dos últimos 60 minutos anteriores ao horário determinado para o seu término.
13. E terminantemente proibido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no CARTAO-RESPOSTA da prova objetiva.
14. Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem a autorização do fiscal de sala.
15. Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe o CARTÃO-RESPOSTA e deixe o local de prova.

INFORMAÇÕES

Para uso do Instituto QUADRIX

• 12/ 11/2012 - A partir das 15h (horário de Brasília) - Divulgação do Gabarito Preliminar das provas objetivas.

• Não serão conhecidos os recursos em desacordo com o estabelecido em edital normativo.
• É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.
• A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou
no CARTÃO-RESPOSTA poderá implicar a anulação da sua prova.
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LINGUA p o r t u g u e s a
Para responder às questões de 1 a 5, leia o texto abaixo.

Primeira parcela do 13? de aposentados
soma R$ 11 bi
SANDRA MANFRINI - Agência Estado
BRASÍLIA - A antecipação do pagamento de metade do
valor do 13g salário de aposentados e pensionistas do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai representar
uma injeção extra na economia de R$ 11,220 bilhões nos
meses de agosto e setembro. Os dados são do Ministério da
Previdência Social, que informou ainda que serão
contemplados com a antecipação 25.617.695 benefícios em
todo o Brasil.
O decreto autorizando o pagamento antecipado
desse benefício foi publicado no Diário Oficial da União
(DOU) e a parcela virá com a folha de pagamento de
agosto, que será paga entre os dias 27 de agosto e 10 de
setembro. Nessa primeira parcela do 13g não haverá
desconto do Imposto de Renda, o que, pela legislação, só é
cobrado em dezembro, quando é feito o pagamento da
segunda parcela da gratificação.
Essa é a sexta vez que a Previdência antecipa o
pagamento da parcela do 139. A primeira foi em 2006,
resultado de acordo firmado entre governo e entidades
representativas de aposentados e pensionistas, que
estabelecia que a antecipação seria feita até 2010. No
entanto, o governo atendeu a uma reivindicação dos
aposentados e manteve o pagamento antecipado neste
ano, colaborando, segundo a Previdência, para "o
aquecimento da economia".
O Ministério da Previdência explicou que, por lei,
não têm direito ao 139 salário e, portanto, não receberão a
antecipação,
os
seguintes
benefícios:
amparo
previdenciário do trabalhador rural, renda mensal vitalícia,
amparo assistencial ao idoso e ao deficiente, auxílio
suplementar por acidente de trabalho, pensão mensal
vitalícia, abono de permanência em serviço, vantagem do
servidor aposentado pela autarquia empregadora e saláriofamília.
(Disponível em www.estadao.com.br)

QUESTÃO 1
Releia o período abaixo, que faz parte do texto:
Os dados são do Ministério da Previdência Social, que
informou ainda que serão contemplados com a antecipação
25.617.695 benefícios em todo o Brasil.
O trecho que exerce função de complemento verbal
(direto) é:
(A)
(B)
(C)
(D)

"Os dados" (...).
"(...) do Ministério da Previdência Social" (...).
"(...) informou ainda (...)".
"(...) que serão contemplados com a antecipação
25.617.695 benefícios (...)" .
(E) "(...) em todo o Brasil."
CHAVE DE SEGURANÇA: A E T 3 6 0
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QUESTÃO 2
Sobre a palavra "antecipação", que aparece em destaque
no texto, analise as afirmações.
É um substantivo.
II. Possui um equivalente masculino.
, Possui flexão de número.
IV. Está no aumentativo.
É correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

todas.
somente
somente
somente
somente

I, II e
Ie
I, II e IV.
II e

QUESTÃO 3
Em "O decreto autorizando o pagamento antecipado desse
benefício foi publicado no Diário Oficial da União (DOU)
desta quarta-feira", a voz do verbo é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Passiva Analítica.
Passiva Sintética.
Ativa.
Reflexiva.
Reflexiva Recíproca.

QUESTÃO 4
Sobre o trecho "a parcela virá com a folha de pagamento
de agosto, que será paga entre os dias 27 de agosto e 10 de
setembro.", pode-se afirmar corretamente que:
(A) O "que", em destaque no trecho, é uma conjunção
integrante.
(B) O "que", em destaque no trecho, é um pronome
relativo.
(C) Não há locuções verbais no trecho.
(D) A palavra "setembro" possui mais fonemas do que
letras.
(E) A forma verbal "virá" pode pertencer ao Futuro ou a
um Pretérito.

QUESTÃO 5
Releia o seguinte trecho,
parágrafo):

extraído do texto

(último

"O Ministério da Previdência explicou que, por lei, não têm
direito ao 13q salário e, portanto, não receberão a
antecipação, os seguintes benefícios: amparo previdenciário
do trabalhador rural, renda mensal vitalícia, amparo
assistencial ao idoso e ao deficiente, auxílio suplementar por
acidente de trabalho, pensão mensal vitalícia, abono de
permanência em serviço, vantagem do servidor aposentado
pela autarquia empregadora e salário-família."
A forma verbal "têm" concorda com:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

"O Ministério da Previdência".
"O Ministério" e "Previdência"
"O Ministério", somente.
"Previdência", somente.
"os seguintes benefícios".
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Para responder às questões de 6 a 10, considere a letra de
canção abaixo.

Pedro Pedreiro (Chico Buarque)
Pedro pedreiro penseiro esperando o trem
Manhã parece, carece de esperar também
Para o bem de quem tem bem de quem não tem vintém
Pedro pedreiro fica assim pensando
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QUESTÃO 6
Sobre a letra da canção, analise as afirmações a seguir
I.

Os sons de consoantes como "p" e "d" são utilizados
para dar ritmo aos versos.
II. Pode-se imaginar que Pedro Pedreiro seja alguém que
migrou em busca de uma vida melhor.
, Pode-se deduzir que Pedro Pedreiro pertence a uma
classe abastada da população.
Pode-se afirmar que:

Assim pensando o tempo passa e a gente vai ficando pra
trás
Esperando, esperando, esperando
Esperando o sol, esperando o trem
Esperando aumento desde o ano passado para o mês que
vem
Pedro pedreiro penseiro esperando o trem
Manhã parece, carece de esperar também
Para o bem de quem tem bem de quem não tem vintém
Pedro pedreiro espera o carnaval
E a sorte grande do bilhete pela federal todo mês
Esperando, esperando, esperando, esperando o sol
Esperando o trem, esperando aumento para o mês que
vem
Esperando a festa, esperando a sorte
E a mulher de Pedro, esperando um filho pra esperar
também
Pedro pedreiro penseiro esperando o trem
Manhã parece, carece de esperar também
Para o bem de quem tem bem de quem não tem vintém
Pedro pedreiro tá esperando a morte
Ou esperando o dia de voltar pro Norte
Pedro não sabe, mas talvez no fundo
Espere alguma coisa mais linda que o mundo

(...)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

somente I e II são corretas.
somente I e III são corretas.
somente II e III são corretas.
todas são incorretas.
todas são corretas.

QUESTÃO 7
Qual das palavras é uma marca de informalidade, que traz
para o texto um tom de oralidade?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

"carece" (segundo verso da primeira estrofe).
"pra" (primeiro verso da segunda estrofe).
"trás" (primeiro verso da segunda estrofe).
"vintém" (terceiro verso da terceira estrofe).
"esperando" (repetida no segundo verso da quarta
estrofe).

QUESTÃO 8
Em "esperando o trem" (primeiro verso), "o trem" exerce
determinada função sintática. A mesma função é exercida
pelo termo destacado em:
(A) "Para o bem de quem tem bem de quem não tem vintém".
(B) "Para o bem de quem tem bem de quem não tem vintém".
(C) "Para o bem de quem tem bem de quem não tem
vintém".
(D) "E a sorte grande do bilhete pela federal todo mês".
(E) "E a sorte grande do bilhete pela federal todo mês".

QUESTÃO 9

Pedro pedreiro pedreiro esperando
Pedro pedreiro pedreiro esperando
Pedro pedreiro pedreiro esperando o trem

(A) Conclusão.
Causa.
(C) Condição.
(D) Proporção.
(E) Adversidade.
CO

Esperando a festa, esperando a sorte
Esperando a morte, esperando o Norte
Esperando o dia de esperar ninguém
Esperando enfim, nada mais além
Da esperança aflita, bendita, infinita do apito de um trem

A conjunção "mas", que aparece em destaque na letra da
canção, introduz uma ideia de:

QUESTÃO 10
Sobre a forma verbal "espere", em destaque no texto,
pode-se afirmar que:

Que já vem
Que já vem
(Disponível em http://letras.mus.br/)

CHAVE DE SEGURANÇA: A E T 3 6 0

(A) Sua flexão no tempo e modo em que aparece não se
relaciona com a presença da palavra "talvez".
(B) Está flexionada em uma das formas nominais do verbo,
dado o contexto em que aparece.
(C) Está no Modo Imperativo, no Negativo.
(D) Descontextualizada, pode pertencer ao Presente do
Modo Subjuntivo ou ao Imperativo Afirmativo.
(E) Trata-se de uma forma de um verbo da terceira
conjugação.
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LINGUA e s t r a n g e ir a
ATENÇAO:

Escolha e responda apenas a um dos dois idiomas,
ESPANHOL (páginas 4 e 5) ou INGLÊS (páginas 5 e 6).
No CARTÃO-RESPOSTA
assinale
sua
opçao
no campo
correspondente. Caso você não assinale nenhum, ou assinale os dois
campos referentes à LÍNGUA ESTRANGEIRA no CARTÃO-RESPOSTA,
não terá os pontos computados para tal disciplina.

ESPANHOL
Lea el texto de abajo para responder a Ias preguntas 11-15.

El reto de Facebook: sacar crédito de sus 1.000
millones de amigos
El anuncio ayudaría a Ia firma, que no pasa por su mejor
momento desde que se abrió a bolsa en mayo. Esto, porque
inversionistas Ia valoran en una fracción de los US$ 100 mil
millones que le vieron antes.
El presidente ejecutivo de Facebook Inc. reveló el jueves
que Ia red social que formó en su dormitorio de Ia
Universidad de Harvard ocho anos atrás alcanzó el hito de
1.000 millones de miembros activos el 14 de septiembre.
Facebook había Negado a 500 millones de usuários activos
en julio de 2010, Io que convirtió al sitio en uno de los de
más rápido crecimiento de Ia historia.
El anuncio no podría haber Negado en un momento más
oportuno para Ia empresa de Menlo Park, Califórnia. Los
inversionistas valoran Facebook en una fracción dei
potencial de US$ 100.000 millones que vieron en Ia
companía cuando salió a bolsa, en mayo.
La pregunta es cuántos ingresos puede extraer Zuckerberg
de todas esas personas que se han registrado de forma
gratuita. Facebook facturó el ano pasado unos US$ 4.000
millones, en su mayor parte por publicidad. La cifra es
mucho menor que los US$ 38.000 millones que Google Inc.
obtuvo de una cantidad similar de usuários. Un vocero de
Facebook dijo que Zuckerberg no estaba disponible para
una entrevista.

La meta de sumar mil millones más
Los próximos 1.000 millones de usuários serán muy difíciles
de conseguir. Se estima que existen cerca de 2.500 millones
de personas que usan Internet y Ia mayoría de los que no
están en Facebook se encuentran en países como China,
donde el tipo de comunicación en línea que se produce en
Ia red social no es bienvenido. Zuckerberg ha visitado
China, donde hay más de 500 millones de cibernautas, pero
donde el sitio de Facebook está bloqueado.
Últimamente,
los
ejecutivos
de
Facebook
han
promocionado sus estratégias para teléfonos móviles, que
serán cruciales para atraer más miembros de países en vias
de desarrollo y más ingresos publicitários en todo el mundo
en medio de los cambiantes hábitos de Internet. El jueves,
Facebook informo que tenía 600 millones de usuários
móviles, 60% de su base total de miembros.
Facebook se ha esforzado mucho en tratar de apaciguar
preocupaciones sobre Ia transición al formato móvil y
Zuckerberg reconoció en su primera aparición pública
CHAVE DE SEGURANÇA: A E T 3 6 0
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desde Ia decepcionante salida a bolsa que Ia empresa había
cometido varios errores en este segmento.
La firma de investigación de mercado eMarketer proyecta
que Facebook atraerá este ano en Estados Unidos cerca de
US$ 72,7 millones en ingresos por avisos para móviles, un
porción minúscula de su facturación total por publicidad. En
el segundo trimestre, obtuvo US$ 992 millones en ventas
publicitárias, según su más reciente informe presentado a
Ia Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU.
La estrategia móvil de Facebook estaba "en un lugar
bastante maio" hace siete meses, dijo Zuckerberg el mes
pasado. Para ajustarse a Ia transición hacia los móviles,
Facebook desarrollo una aplicación más veloz para el
iPhone.
Asimismo, Ia empresa ha tomado medidas audaces en su
intento por hallar fuentes alternativas de ingresos. El
miércoles, empezó a probar en EE.UU. un servicio que
cobra US$ 7 a los miembros para asegurar que sus amigos
vean publicaciones, Io que ha irritado a algunos usuários
que dicen que Facebook no ha cumplido con su promesa
permanecer gratuito.
El lunes, Ia directora de operaciones, Sheryl Sandberg,
senaló que Facebook estaba considerando "servidos
premium para empresas" para sumar fuentes de ingresos.
Agregó que "muchas cosas" están en desarrollo en
términos de ventas minoristas y comercio electrónico.
Al anunciar el hito el jueves, Zuckerberg, de 28 anos, dejó
entrever el alcance de sus aspiraciones. "Pertenecemos a
una rica tradición de personas que hacen cosas para
unirnos", escribió. "Honramos Ia humanidad de Ias
personas a Ias que servimos. Honramos Ias cosas de todos
los dias que Ia gente siempre ha hecho para unirnos: sillas,
timbre, aviones, puentes, juegos". En un comunicado,
prometió "trabajar cada dia para mejorar Facebook para
ustedes, y tengo Ia esperanza de que juntos un dia
podamos conectar también al resto dei mundo".
A Ia fecha, los usuários han hecho 140 millones de
conexiones de amigos en Facebook, indicó Ia empresa. A
medida que Ia red social madura, sus usuários se vuelven
más jóvenes. La edad media de un usuário que se registra
hoy es de 22 anos, frente a 23 cuando llegó a 500 millones
de miembros, en julio de 2010.
El Mercurio.com - El periódico líder de noticias en Chile
Viernes, 5 de octubre de 2012

QUESTÃO 11
Según el texto Facebook está
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Tratando de entrar al mercado Chino.
Promocionando estratégias para teléfonos móviles.
Cobrando una tasa a los nuevos usuários.
Invirtiendo más en publicidad.
Con problemas con sus usuários.

QUESTÃO 12
La frase: "El reto de Facebook" significa que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook

tiene un desafio.
está en peligro.
tiene muchos problemas.
tiene una solución para sus problemas.
está disgustoso con sus usuários.
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QUESTÃO 13
dEn qué frase el uso dei verbo
incorrecto?

"ha visitado" está

(A) Hoy José ha visitado a su hermana.
(B) Este mes ella ha visitado a su familia.
(C) La semana pasada Maria ha visitado el museo de
Pablo Neruda.
(D) El Senor Pérez nos ha visitado.
(E) Este ano Jorge ha visitado a todos sus amigos.

QUESTÃO 14
El número 100.000 millones eqüivale a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

100.000
1.000.000
100.000.000
1.000.000.000
100.000.000.000

Instituto QUADRIX

this month. The measure outlaws eating and drinking in
areas of "particular historie, artistic, architectonic and
cultural value" in Rome's center, to better protect the city's
monuments, which include landmarks like the Colosseum,
the Pantheon and the Spanish Steps. Fines range ali the
way up to $650 for culinary recidivists.
Italian cities, Rome included, have long enacted
ordinances and regulations to protect monuments from illmannered tourists (and residents). But after a recent stroll
through the city center, where he saw several people
making themselves at home, literally, Rome's mayor, Gianni
Alemanno, decided the rules needed toughening.
"There were people camped out, and we weren't
able to move them," said Antonio Gazzellone, the municipal
council member responsible for tourism, noting that
alcohol may have been involved. The new ordinance, which
also outlaws camping or "setting up makeshift beds," will
"give monuments back their proper decorum," he said.
"Rome needs to be protected, its beauty respected."

(http://www.nytimes.com)

QUESTÃO 15
Los verbos podría, vieron, había llegado, se encuentran y
han promocionado están, respectivamente, conjugados en
los tiempos:
pretérito
(A) Condicional,
preterito
indefinido,
pluscuamperfecto, presente de indicativo y pretérito
perfecto.
(B) Futuro simple, pretérito indefinido, pretérito perfecto,
pretérito indefinido y pretérito pluscuamperfecto.
(C) Subjuntivo,
presente de
indicativo,
pretérito
pluscuamperfecto, presente de indicativo y pretérito
indefinido.
(D) Pretérito
imperfecto,
presente
de
indicativo,
condicional,
pretérito
indefinido
y
preterito
pluscuamperfecto.
(E) Presente de indicativo, subjuntivo, pretérito indefinido,
presente de indicativo y pretérito perfecto.
/

•

QUESTÃO 11
Colosseum, Pantheon and the Spanish Steps are examples of:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Italian landmarks.
Rome's restaurants.
European Food Stores.
Places to go only in hot days.
Rome's best hotels.

QUESTÃO 12
The word "residents":
Refers to people who are living in Rome.
II. Is a verb.
, Is plural.

Read the text below and answer the questions.
Is (are) correct:

Snacking at the Colosseum? Prepare to Pay a Fine
Dapper as always in their bleached white shirts
and matching caps, members of Rome's municipal police
force were out on the Spanish Steps one warm autumn day,
trolling for offenders.
"Stefano, look! There's another eater," one officer
said to another before sauntering over to a baffled couple
who had begun munching on an inoffensive-looking meai
while sitting on the steps. The culprits, a couple of foreign
tourists, had settled down on the landmark, one of Rome's
most famous. In their hands were the offending items:
sandwiches.
The officers pounced, and after much waving of
hands, the couple wrapped up the sandwiches and
slouched away, looking sheepish.
unwittingly, in ali
They were in violation
probability — of a municipal ordinance that went into force
CHAVE DE SEGURANÇA: A E T 3 6 0

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ali.
only I and
only II and
only
only I and II

QUESTÃO 13
In the text, "culprits" means:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a pleasant person.
a person who cares about respecting the law
a very responsible person.
a person responsible for something wrong.
a very intelligent person.
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QUESTÃO 14

QUESTÃO 17

"Unwittingly", in the text, means that:

Com relação às suítes de escritório MS Office 2010 e
LibreOffice 3.6 (ambas em português do Brasil e em suas
instalações padrão), são feitas as seguintes afirmações:

(A) The couple of foreign tourists didn't know that what
they were doing was wrong.
(B) The violation happened because they were a bad
couple.
(C) The spanish couple were waiting for friends on that
autumn day.
(D) The Colosseum is a great place to eat.
(E) The officers pounced and the couple ran away
immediately.

QUESTÃO 15
Gianni Alemanno is Rome's mayor. It means that:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

He is the chief public official of Rome.
She discovered Rome and its landmarks.
He is the most important artist from Rome.
She is a very important chef in Rome.
He is the president of Italy.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Nas questões que avaliam os conhecimentos de noções de
informática, a menos que seja explicitamente informado o
contrário, considere que todos os programas mencionados estão
em configuração padrão, em português, que o mouse está
configurado para pessoas destras, que expressões como clicar,
clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão
esquerdo do mouse e que teclar corresponde à operação de
pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas
uma vez. Considere também que não há restrições de proteção, de
funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos,
diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

QUESTÃO 16
Com relação aos sistemas operacionais Windows 7 BR
Ultimate (em sua instalação padrão) e Linux, são feitas as
seguintes afirmações:
I.

Enquanto o Windows possui uma única interface
gráfica, o Linux possui várias, entre elas podemos citar
o KDE, Gnome e WindowMaker, entre outras.
Todos os programas que rodam no Windows possuem
versão no Linux e vice-versa. O LibreOffice é um
exemplo típico.
No ambiente Windows, as unidades de disco são
identificadas por letras seguidas de dois pontos,
enquanto que no Linux são identificados por arquivos
referentes aos dispositivos, gravados no diretório /dev.
IV. Os comandos copy do Windows e cp do Linux podem
ser considerados equivalentes, pois servem para copiar
arquivos.
Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

somente uma das afirmações.
somente duas das afirmações.
somente três das afirmações.
todas as afirmações.
nenhuma das afirmações.
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Tanto o LibreOffice Writer quanto o MS Word gravam
por padrão seus arquivos em formato XML (.docx).
II. A fórmula " =SOMA(C4:C8; E4)" retorna a soma dos
valores das células C4, C5, C6, C7, C8 e E4, tanto no MS
Excel quanto no LibreOffice Cale.
Uma diferença significativa entre o LibreOffice Impress
e o MS PowerPoint é que somente neste é possível
inserir arquivos de filmes nos slides das apresentações.
IV. O LibreOffice Impress oode
pode abrir e executar
apresentações
criadas
originalmente
no
MS
PowerPoint 2010.
Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

somente uma das afirmações.
somente duas das afirmações.
somente três das afirmações.
todas as afirmações.
nenhuma das afirmações.

QUESTÃO 18
Devido ao atual uso maciço da internet, o uso de programas
navegadores tornou-se obrigatório em qualquer empresa, seja
para simplesmente navegar em busca de alguma informação,
transferir arquivos, enviar/receber e-mails ou mesmo executar
aplicações na nuvem. Existem diversos navegadores
disponíveis para os mais diversos sistemas operacionais.
Dentro dessa visão, assinale a alternativa que contém
navegadores que possuem versões que rodam nativamente
tanto em Linux quanto em Windows.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Internet Explorer, Mozilla Firefox e Safari.
Safari, Google Chrome e Opera.
Internet Explorer, Opera e Google Chrome.
Google Chrome, Opera e Mozilla Firefox.
Mozilla Firefox, Opera e Safari.

QUESTÃO 19
Uma das mais importantes aplicações da web, o correio
eletrônico é amplamente utilizado no ambiente corporativo
como ferramenta de troca de informações. Sobre essa
aplicação e os softwares envolvidos, são feitas as
afirmações abaixo. Assinale a correta.
(A) Um webmail é uma interface utilizada por programas
como o MS Outlook 2010 para envio e recebimento de
mensagens.
(B) Destinatários de mensagens especificados no campo
CCO não recebem arquivos anexados, somente o texto
da mensagem.
(C) Uma mensagem criada no MS Outlook 2010, com um
arquivo anexado, pode ter apenas o campo Para
preenchido, com todos os demais (CC, CCO, Assunto)
vazios, inclusive o texto da mensagem.
(D) O uso de webmails dispensa o uso paralelo de
programas antivírus, o que não ocorre quando
utilizamos o MS Outlook 2010.
(E) No MS Outlook 2010, as mensagens são sempre
escritas no formato HTML, enquanto que, nos
webmails, o formato é sempre em texto puro.
•

f
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QUESTÃO 20

QUESTÃO 22

A segurança da informação, seja corporativa ou não,
envolve diversos aspectos importantes. Sobre esse tema,
são feitas as seguintes afirmações:

A respeito do estudo de MORAL e ÉTICA, assinale a
alternativa correta.

I.

II.

O uso de um programa antispyware não protege o
computador de ser infectado por vírus, worms e
diversas outras pragas virtuais.
Os backups devem ser gravados em mídias/dispositivos
externos ao computador, tais como CDs, DVDs e HDs
externos, de
ae rorma
forma aue
que os dados
aaaos possam ser
recuperados a partir dessas mídias/dispositivos em
caso de necessidade.
Anexos de mensagens de e-mail podem ser sempre
gravados sem risco de contaminação, pois sempre são
submetidos a antivírus nos servidores.

Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

somente I e II.
somente I e
somente II e
todas as afirmações.
nenhuma das afirmações.

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO

(A) A palavra Ético tem origem do grego ethos, que
significa um conjunto de regras aplicadas no cotidiano
e usadas continuamente por cada cidadão. Essas regras
orientam os indivíduos sobre o que é o certo e o
errado, bom ou mau, sendo codificado no
ordenamento jurídico.
(B) O termo Morol tem origem no grego morales, sendo o
conjunto de conhecimentos extraídos da investigação
do comportamento humano ao tentar explicar as
regras morais de forma racional, fundamentada,
científica e teórica, sendo uma reflexão humanojurídica.
(C) Ética é parte da psicologia dedicada aos estudos dos
valores morais e princípios ideais do comportamento
humano.
(D) A Ética pode ser confundida com a lei, embora com
certa frequência a lei não tenha como base princípios
eticos.
(E) Dentre os princípios da Administração Pública,
encontra-se a moralidade.

QUESTÃO 23
QUESTÃO 21
Etimologia pode ser compreendida como o estudo da
composição dos vocábulos e das regras de sua evolução
histórica. Tomando-se, por base, o estudo da etimologia,
podemos concluir acerca do conceito de Ética que:

Apenas no ano de 2011, o Ministério Público Federal na
Paraíba ajuizou 97 ações de improbidade administrativa
contra agentes públicos do Estado. As ações são referentes
a supostas irregularidades ocorridas em 60 cidades da
Paraíba, entre os anos de 1998 e 2010.
(Fonte: G l. Data: 18/01/2012)

(A) As palavras-fontes da ETIMOLOGIA são denominadas
ÉTIMOS, palavras utilizadas pelos etimologistas com o
objetivo de reconstruir o futuro das palavras.
(B) A PSEUDOETIMOLOGIA ou ETIMOLOGIA POPULAR
busca traçar novos entendimentos sobre as palavras
incorporadas numa sociedade, adequadas à linguagem
culta, à moral e ao direito de uma época.
(C) O ETICIZAMENTO é um movimento pela qualidade ou
caráter do que é condizente com a moral, a ética e o
direito positivo, criados pelo Código Civil de 2002.
(D) ETHOS é considerado um caráter pessoal de
disposições mutantes e alteráveis de um indivíduo em
relação às disposições morais, intelectuais e afetivas
para o estudo da alteração do comportamento
humano em sociedade.
(E) Ética é parte da filosofia responsável pela investigação
dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou
orientam o comportamento humano, refletindo a
respeito da essência das normas, valores, prescrições e
exortações a respeito de qualquer realidade social.

CHAVE DE SEGURANÇA: A E T 3 6 0

É possível afirmar, conforme a notícia apresentada e seus
conhecimentos atualizados sobre a aplicação prática da
Lei n°8.429/92, que:
(A) São responsáveis por crimes de improbidade
administrativa os gestores, ex-gestores e servidores,
além de pessoas que não são ligadas à Administração
Pública, mas que se beneficiaram com irregularidades.
(B) Atos de improbidade administrativa podem ser
praticados por todos os agentes públicos, exceto
aqueles que exercem função ou cargo público em
caráter de transitoriedade ou sem remuneração com a
Administração Pública direta ou indireta.
(C) É obrigado a restituir o valor indevido até o limite da
herança recebida o sucessor daquele que praticar o ato
lesivo ao patrimônio público, exceto no que exceder
em relação às indenizações por dano moral, conforme
determina a Lei n5 8.429/92.
(D) Os fatos investigáveis numa ação de improbidade
administrativa devem se limitar aos atos praticados por
agentes públicos federais ou de outros entes, mas
apenas nos casos que envolvam a aplicação de
recursos estaduais ou municipais.
(E) Dentre as penalidades aplicáveis em ações de improbidade
administrativa, são previstas: o ressarcimento integral do
dano, multa civil e proibição de contratar com o Poder
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios. Contudo, essas penalidades são restritas ao
prazo de 2 (dois) anos seguintes ao da condenação,
mediante trânsito em julgado.
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QUESTÃO 24
Observando-se o disposto na Lei n° 8.429/92 e as teorias a
respeito de Direito e Moral conhecidas atualmente,
assinale a alternativa falsa.
(A) Tanto o Direito como a Moral se ocupam do estudo das
normas reguladoras da vida social. São aspectos
comuns entre Direito e Moral o respeito à vida, à
liberdade, à integridade, à prosperidade, entre outros.
(B) Para Piaget, toda moral é um sistema de regras, e a
essência de toda moral consiste no respeito que a
pessoa sente por essas regras.
(C) Foi elaborada uma Teoria dos Círculos proposta por
Claude du Pasquier no sentido de traçar os pontos em
que Direito e Moral se tocam de forma interdisciplinar,
sendo que, para a Teoria da Independência, Direito e
Moral não se tocam.
(D) A expressão "nem tudo que é moral é direito; nem
tudo que é direito é moral" não se sustenta pelo
entendimento da realidade fática do direito, tendo-se
como um dos exemplos a própria Lei n° 8.429/92.
(E) O princípio da moralidade administrativa é um dos
exemplos práticos da legislação acerca da improbidade
administrativa comprobatórios da conexão entre
direito e moral no campo fático.

QUESTÃO 25
Analise a imagem abaixo sobre Democracia e, de acordo
com seus conhecimentos sobre a Lei de Improbidade
Administrativa, assinale a alternativa falsa.

IMPUNI
D
GLOBAL
DE
C
• NEGO
COR
C3NCH
ES
NEPOT
PRGPIN
DENOCRAClA

ç v e país
esTef

ADE
SVIO
AGOGIA
NLUIO
NDALO

(A) As sanções previstas pelo art. 12 da Lei ng 8.429/92
determinam penas independentemente das sanções
penais, civis e administrativas previstas na legislação
específica em questão, sendo que as cominações
podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, a
depender da gravidade do fato.
(B) Os casos de enriquecimento ilícito regulamentados
pela Lei de Improbidade Administrativa importam em
auferir vantagem patrimonial, exclusivamente, se
indevida em razão do exercício de cargo, mandato,
função, emprego ou atividade na Administração
Pública Direta ou Indireta.
(C) Os casos previstos na imagem acima configuram casos
de Improbidade Administrativa da Lei n° 8.429/92, mas
não necessariamente ferem o conceito de moral
positivado pelo direito.

CHAVE DE SEGURANÇA: A E T 3 6 0

Instituto QUADRIX

(D) A
Lei de
Improbidade Administrativa
gerou
repercussão nacional a partir dos anos noventa,
culminando na inspiração para edição da Lei da Ficha
Limpa, Lei Complementar n° 135/2010 - projeto de lei
de iniciativa popular que reuniu mais de 1 milhão de
assinaturas.
(E) Democracia globalizada e processo democrático estão
intimamente ligados ao anseio popular da ética e moral
do agente público, sendo transferidos ao direito como
exemplos de textos legais expressos - Lei de
Improbidade Administrativa e Lei da Ficha Limpa,
dentre outros dispositivos de nosso ordenamento
jurídico.

CONHECIMENTOS GERAIS
QUESTÃO 26
O ano de 2012 foi bastante significativo para as relações
entre os países da América do Sul. Após a destituição de
seu presidente eleito, considerada por alguns como
antidemocrática, o Paraguai teve sua participação no
Mercosul temporariamente suspensa. Além disso, uma
reunião da Cúpula Extraordinária do bloco (composta por
Brasil, Argentina e Uruguai) decidiu pela incorporação de
um novo país ao Mercosul. Esse novo integrante é a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Bolívia.
Colômbia.
Guiana.
Venezuela.
Guatemala.

QUESTÃO 27
A Comissão da Verdade iniciou seus trabalhos em maio
deste ano. Formada por sete membros, uma de suas
principais atribuições será examinar e esclarecer violações
de direitos humanos ocorridas durante o período de
ditadura militar no Brasil (1964-1985). Considerando seu
conhecimento histórico, assinale a alternativa na qual não
consta o nome de um presidente do Brasil durante a
ditadura militar.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Arthur da Costa e Silva.
Humberto Castello Branco.
Juscelino Kubitschek.
Ernesto Geisel.
Emílio Médici.

QUESTÃO 28
Um dos maiores dramaturgos brasileiros, falecido em 1980,
completaria cem anos em 2012. Autor de obras-primas
como a peça Vestido de noiva, encenada pela primeira vez
em 1943, o escritor e jornalista também se notabilizou por
crônicas e contos que abordavam temas cotidianos, tais
como relacionamentos conjugais e futebol. Seu nome é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

José Lins do Rêgo.
Nelson Rodrigues
Plínio Marcos.
Guimarães Rosa.
Monteiro Lobato.
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QUESTÃO 29

QUESTÃO 32

O Brasil se prepara para sediar os Jogos Olímpicos de 2016,
na cidade do Rio de Janeiro. Um importante fator para o
sucesso desse evento será a segurança. Há 40 anos, um
atentado maculou as Olimpíadas de 1972. Membros de um
grupo terrorista causaram a morte de 11 atletas da
delegação de Israel. Tais eventos ocorreram nos Jogos
Olímpicos sediados em:

No preparo pré-operatório de uma paciente que irá se
submeter a uma cesariana, o cateterismo vesical deve ser
realizado com sonda de demora, também conhecida por:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Moscou.
Barcelona.
Montreal.
Roma.
Munique.

QUESTÃO 30
As eleições presidenciais realizadas neste ano nos Estados
Unidos da América opõem o atual presidente Barack
Obama, que concorre à reeleição pelo Partido Democrata,
ao empresário e ex-governador de Massachusetts, Mitt
Romney, indicado pelo Partido Republicano. Sobre os
Estados Unidos, considere as seguintes afirmações:
I.

Antes considerado o país detentor do maior Produto
Interno Bruto (PIB) do mundo, os Estados Unidos foram
recentemente ultrapassados nessa posição pela China.
Ao contrário da maioria dos países do mundo
ocidental, os Estados Unidos não foram afetados pela
crise econômica mundial iniciada em 2008.
O último presidente estadunidense eleito pelo Partido
Republicano foi Bill Clinton, na década de 1990.

Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

somente I.
somente II.
somente
todas as afirmações.
nenhuma das afirmações

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31
A administração de medicamentos é uma das atividades
típicas do auxiliar de enfermagem. Quando o auxiliar de
enfermagem administra a medicação prescrita sem saber
ao certo o nome do medicamento, ocorre crime culposo
por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Imperícia.
Negligência.
Desconhecimento.
Imprudência.
Displicência.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Levine.
Newton
Nelaton
Fauchet
Foley.

QUESTÃO 33
A verificação da pulsação da artéria radial é um
procedimento realizado pelo auxiliar de enfermagem.
Quando ele registra pulso filiforme no relatório de
enfermagem, significa que o batimento está:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Duplo.
Cheio.
Lento.
Rápido
Fraco.

QUESTÃO 34
Um dos principais quadros de emergência da obstetrícia
consiste na doença hipertensiva específica da gestação
(DHEG). Segundo o Ministério da Saúde, o quadro
hipertensivo associado às convulsões tônico-clônicas em
mulher na gravidez, no parto ou no puerpério imediato, são
características de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Amniorrexe.
Gravidez tubária.
Eclâmpsia.
Epilepsia.
Histeria.

QUESTÃO 35
De acordo com as diretrizes da American Heart
Association/ 2010, no suporte básico de vida, a Cadeia de
Sobrevivência
de
atendimento
cardiovascular
de
emergência do Adulto apresenta um dos seguintes elos:
(A) Reconhecimento
imediato
da
parada
cardiorrespiratória e acionamento do serviço de
emergência/urgência.
(B) Início da reanimação cardiopulmonar e, depois,
solicitação de socorro médico.
(C) Realizar seqüência de reanimação, sendo duas
ventilações a cada 30 compressões torácicas.
(D) Manter frequência mínima de 100 compressões por
minuto.
(E) Desfibrilação apenas 1 hora após o primeiro
atendimento.
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QUESTÃO 36

QUESTÃO 38

O senhor J.S., 50 anos, apresenta hemorragia em ferimento
na perna direita, ocorrido em seu trabalho, e solicita
atendimento no ambulatório da empresa. O cuidado
prioritário, nesse caso, a ser feito pelo auxiliar de
enfermagem é:

O exame admissional tem como objetivo básico permitir a
colocação dos trabalhadores em serviços adequados às
suas condições físico-psíquicas, salvaguardando sua saúde e
a segurança da comunidade trabalhadora. Com relação a
esse exame, assinale a alternativa que melhor corresponde
à atuação do auxiliar de enfermagem do trabalho.

(A) Chamar o médico.
(B) Reunir materiais para sutura.
(C) Realizar compressão, com compressa limpa, no local da
hemorragia.
(D) Aplicar anestésico tópico.
(E) Acionar ambulância para atendimento do paciente em
uma unidade de emergência.

(A) Realizar consulta de enfermagem.
(B) Verificar sinais vitais.
(C) Encaminhar o paciente para as especialidades médicas
correspondentes (psiquiatra, fisiatra etc.).
(D) Fazer pedidos de exames complementares.
(E) Auxiliar paciente nos alongamentos.

QUESTÃO 37
A Saúde Ocupacional abrange ações voltadas à saúde do
trabalhador, realizadas por equipe multiprofissional, no
âmbito das Vigilâncias Sanitária e Epidemiológica. O exame
ocupacional é composto por etapas, com suas respectivas
características. Observe o quadro a seguir e faça as
respectivas associações.

COLUNA 1

1. Exame periódico

2. Exame demissional

3. Exame admissional

4. Exame de retorno
ao trabalho/mudança
de função

COLUNA 2
a. Este exame consiste
no
preenchimento de questionário
apropriado
pelo
candidato,
seguido
da anamnese clínicaocupacional e realização de
exame de aptidão física e mental.
b. Visa a avaliar as condições de
saúde do empregado, para fins
administrativos.
c. 0 objetivo desse exame é o
diagnóstico precoce de algum
agravo à saúde do trabalhador.
d. Consiste em análise clínica
ocupacional seguida de exame
clínico, para avaliar as condições
físicas e mentais do colaborador e
observar se ocorreu algum agravo
à saúde dele no período em que
trabalhou
na
empresa,
em
decorrência
do
trabalho
desempenhado.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1-a, 2-b, 3-c, 4-d
1-b, 2-c, 3-a, 4-d
1-a, 2-d, 3-b, 4-c
1-c, 2-d, 3-a, 4-b
1-d, 2-b, 3-a, 4-c

CHAVE DE SEGURANÇA: A E T 3 6 0

QUESTÃO 39
Ao realizar o exame demissional de um paciente, observouse que ele apresentava alterações na audição devido à
exposição freqüente aos ruídos do serviço. Ruídos, calor,
frio são exemplos de risco:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Químico.
Ergonômico.
Físico.
Biológico.
De acidentes.

QUESTÃO 40
Os ossos da cabeça constituem o início do eixo do corpo
conhecido como esqueleto axial. Os ossos da cabeça se
dividem em ossos do crânio e ossos da face. Assinale a
alternativa referente aos ossos do crânio.
(A) Mandíbula, Vômer, Frontal e Parietais.
(B) Lacrimais, Nasais, Zigomáticos, Temporais, Esfenoide,
Etmoide e Occipital.
(C) Frontal, Parietais, Palatinos, Maxilas e Osso Hioide.
(D) Frontal, Parietais, Temporais, Esfenoide, Etmoide e
Occipital.
(E) Parietais, Temporais, Zigomáticos e Occipital.

QUESTÃO 41
Um trabalhador sofreu uma lesão na panturrilha direita, na
região posterior da perna. Os músculos situados nessa
região, responsáveis pela extensão da perna, denominamse:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Bíceps.
Tríceps.
Quadríceps.
Gastrocnêmios
Sartório.

10

CONCURSO PÚBLICO n° 01 /2012 - DATAPREV PERFIL: AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO

Instituto QUADRIX

QUESTÃO 42

QUESTÃO 46

No momento da realização do curativo, é recomendada a
utilização de soro fisiológico 0,9%, aquecido entre 35°C e
36°C, para lavagem da ferida. A explicação fármaco e
histológica é que o soro aquecido auxilia na proliferação de
células responsáveis pela cicatrização, que são:

Na última terça-feira, o colaborador J.B.C. sofreu acidente
após duas horas de trabalho. Ele foi avaliado pelo médico
do trabalho, e decidiu-se que ficará afastado por um
período superior a 15 (quinze) dias. O prazo que a empresa
tem para providenciar a Comunicação de Acidente de
Trabalho (CAT) é de:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Osteoblastos.
Fibroblastos.
Condroblastos.
Fibrinas.
Condrócitos.

QUESTÃO 43
Em feridas com tecido necrosado, chamadas escaras, o
tratamento farmacológico ideal seria:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Com relação à CAT, analise as afirmativas.
A empresa deverá comunicar o acidente do trabalho,
ocorrido com seu empregado, havendo ou não
afastamento do trabalho, até o primeiro dia útil
seguinte ao da ocorrência.
II.

ao nascer.
a partir dos
a partir dos
a partir dos
a partir dos

2
4
6
9

meses.
meses.
meses.
meses.

Em caso de morte, a empresa deverá comunicar até o
primeiro dia seguinte ao da ocorrência.
Todos os casos com diagnóstico firmado de doença
profissional ou do trabalho devem ser objeto de
emissão de CAT pelo empregador, acompanhada de
relatório médico preenchido pelo médico.

QUESTÃO 44

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

horas.
horas.
horas.
horas.
horas.

QUESTÃO 47

Ácido graxo essencial.
Lidocaína.
Colagenase.
Hidrocoloide.
Clorexidina.

A profilaxia da poliomielite, doença infectocontagiosa
causada por vírus, é realizada em crianças por vacina que
deve ser administrada:

24
36
48
72
12

IV. No caso de doença profissional ou do trabalho, a CAT
deverá ser emitida antes da conclusão do diagnóstico.
Pode-se afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

todas estão corretas.
nenhuma está correta.
apenas I, II e III estão corretas.
apenas II, III e IV estão corretas.
apenas I e III estão corretas.

QUESTÃO 45
Ao administrar 10 mg de amiodarona por via endovenosa,
dispondo de frasco ampola contendo 50 mg desse
medicamento e ampola de água destilada com 10 ml para
diluição, a quantidade da solução a ser aspirada e aplicada,
em ml, deve ser de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

0,1.
0,2.
1.
2.
1,2.
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QUESTÃO 48

QUESTÃO 50

A NR7 estabelece a obrigatoriedade de elaboração e
implementação, por parte de todos os empregadores e
instituições que admitam trabalhadores como empregados,
do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
(PCMSO), com o objetivo de promoção e preservação da
saúde do conjunto dos seus trabalhadores. Com relação ao
conteúdo da NR7, analise as afirmativas.

Relacione a primeira coluna de vacinas com a segunda
coluna de doenças prevenidas pelas respectivas vacinas.

I.

Uma das competências do empregador é apenas
garantir a elaboração do PCMSO, sendo a
implementação de responsabilidade da equipe
multiprofissional.
Os dados
avaliação
conclusões
registradas

obtidos nos exames médicos, incluindo
clínica e exames complementares, as
e as medidas aplicadas deverão ser
em prontuário clínico individual.

O exame médico de retorno ao trabalho deverá ser
realizado obrigatoriamente no primeiro dia da volta ao
trabalho do trabalhador ausente por período igual ou
superior a 30 (trinta) dias por motivo de doença ou
acidente, de natureza ocupacional ou não, ou parto.

1. BCG-ID
2. Vacina tetravalente
3. Tríplice viral
4. VOP
5. DTP

a. Difteria, tétano, coqueluche.
b. Sarampo, rubéola, caxumba.
c. Poliomielite.
d. Difteria, tétano, coqueluche,
meningite.
e. Tuberculose.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1-a, 2-b, 3-c, 4-d,
1-b, 2-e, 3-a, 4-d,
1-e, 2-d, 3-b, 4-c,
1-c, 2-d, 3-a, 4-b,
1-d, 2-b, 3-a, 4-c,

5-e
5-c
5-a
5-e
5-e

RASCUNHO

Pode-se afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

todas estão corretas.
nenhuma está correta.
apenas I e II estão corretas.
apenas II e III estão corretas.
apenas I e III estão corretas.

QUESTÃO 49
De acordo com a NR7, na indicação de exame
audiométrico, a realização é obrigatória, inclusive na
demissão do trabalhador, e pode ser aceito o resultado de
exame anteriormente efetuado, em até:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

245 dias retroativos da data de demissão,
empresas classificadas em graus de risco 3 e 4.
235 dias retroativos da data de demissão,
empresas classificadas em graus de risco 2 e 3.
235 dias retroativos da data de demissão,
empresas classificadas em graus de risco 1 e 2.
135 dias retroativos da data de demissão,
empresas classificadas em graus de risco 3 e 4.
135 dias retroativos da data de demissão,
empresas classificadas em graus de risco 1 e 2.
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