PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
PREVIDÊNCIA DO RIO GRANDE - PREVIRG
CONCURSO PÚBLICO 01/2010

INSTRUÇÕES
Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas
e das normas que regem este Concurso Público.
1. Verifique se este caderno contém 40 (quarenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala a sua
substituição.
2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D, E, sendo
apenas 1 (uma) a resposta correta.
3. O tempo para a realização da prova é de 3 horas, incluindo o preenchimento da grade de respostas. O
candidato só poderá retirar-se do recinto da prova, portando o caderno de provas, após 1 hora do início da
aplicação. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo
assinar a ata da prova.
4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal, pois
são parte integrante da prova.
5. No Caderno de Prova, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc.
6. Os

gabaritos

preliminares

serão

divulgados

no

dia

18/10/2010,

até

as

15

horas,

no

site

(www.fundatec.com.br), nos murais localizados na sede da Fundatec, Rua Prof. Cristiano Fischer, n° 2.012,
Bairro: Partenon – Porto Alegre/RS, e na Sede do PREVIRG, Rua Luiz Loréa,595 – Rio Grande/RS.

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS À FUNDATEC.
PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: As questões de números 01 a 14 referem-se ao texto abaixo.
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Em qualquer ambiente onde existem grupos com objetivos comuns, esbarramos numa dificuldade
inerente: o saber se comunicar. Criamos sofisticadas formas de linguagens, avançamos na feitura de
equipamentos e ainda não aprendemos a nos comunicar com eficiência com nossos parceiros de trabalho.
Para a maioria das pessoas, a arte do diálogo – dio-logos, dois pensamentos – é muito complicada.
Perceber e entender as regras da boa comunicação não é difícil, qualquer um consegue. O difícil é
praticá-las. Elas exigem atenção, escuta e concentração no outro. Atitudes que necessitam de
despojamento, humildade, paciência e principalmente educação. É aí que “a coisa pega”. Estamos tão
egocentrados que não enxergamos, nem escutamos os anseios do interlocutor. Por pressa, orgulho,
vaidade, ________ ou preguiça, perdemos o contato com o próximo. Não é aula de catecismo, mas perceba
como os sete pecados capitais são inimigos da boa comunicação.
Nós, comunicadores profissionais, perdemos tempo estudando objetivos, público-alvo, as melhores
formas de emitir mensagens e até tentamos mensurar os resultados das nossas ações. Mas nos
esquecemos do básico: a comunicação entre humanos se processa entre humanos e está atrelada a
defeitos e a virtudes.
Existem dezenas de maneiras de melhorar os relacionamentos interpessoais. Por exemplo: não
cortar a palavra do outro enquanto ele estiver falando – ______ dá a impressão ........... você não se
preocupa com a causa alheia e a comunicação se desmancha no nascedouro. Aprenda a usar a sua
entonação de voz, principalmente ao conversar com as mulheres. Elas são mais ________ ao modo e à
altura das falas do que os homens. O grande poder de sedução de Cleópatra não era a sua beleza, mas a
sua voz. Além de boa ouvinte e de dominar com maestria a arte da boa conversação, a rainha dos egípcios
tinha um tom de voz encantador.
Calma e suavidade constroem o bom conversador. Por isso, fale devagar, atento ..... palavras que
vai proferir. E, se for replicar uma provocação, siga os conselhos de Salomão: “A resposta branda acalma o
furor, a palavra ferina estimula a ira”. É dele também o provérbio: “As palavras ditas na hora certa são como
maçãs de ouro em bandejas de prata”. Durante a realização de um trabalho coletivo, mantenha seus
parceiros informados sobre o que está realizando e as suas intenções sobre os próximos passos. Nos
esportes, bons jogadores _________ os momentos certos para passes e recebimentos de bola. É bonita a
cena do Pelé, menino, batendo a mão na cabeça, pedindo bola no jogo contra a Suécia na Copa de 58.
Um dos erros mais comuns na comunicação dos vendedores é não saber a hora certa de parar de
falar. Muitas vezes, na cabeça do comprador, o negócio já está fechado e o vendedor continua falando. Isso
faz o outro se lembrar da concorrência, refletir ........ suas reais necessidades, ponderar alternativas e tomar
outra decisão, que pode ser até desistir da comprar, cancelá-la.
Um dos comportamentos mais irritantes nos processos da comunicação é a falta do retorno – o
feedback. Muitos dizem: “Não tive tempo para responder”. Eu digo: “Foi falta de educação e não de tempo”.
Nem que seja apenas para dizer não, devolva a informação ......... o andamento dos trabalhos ao
interessado.
O termo “palavra”, em hebreu, quer dizer “instruir, guiar atenciosamente”. Ou seja, funções de um
líder. Quem não sabe se comunicar instruindo não serve para as ações de liderança. E, atenção: nos
processos comunicativos, aquilo que não é dito com clareza, normalmente, é mais importante do que o que
foi dito explicitamente. O essencial continua invisível para os olhos e ouvidos.

(Eloi Zanett, 15-4-2010 – disponível em http://www.amanha.com.br/marketing-internas - adaptação)

QUESTÃO 01 – Considerando a correta grafia de
palavras e expressões do texto, assinale a alternativa
que completa corretamente as lacunas tracejadas das
linhas 09, 16, 18 e 27.

A)
B)
C)
D)
E)

presunção – senão – suscetíveis – sinalizam
presunsão – se não – sucetíveis – sinalisam
presunção – se não – sucetíveis – sinalisam
prezunsão – senão – suscetíveis – sinalizam
presunção – se não – suscetíveis – sinalisam
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QUESTÃO 02 – Analise as seguintes propostas de
preenchimento de lacunas pontilhadas do texto.
I.

Na linha 16, atendendo à regência da palavra que
a antecede, a lacuna deve ser preenchida por de
que.
II. A lacuna da linha 22 deve receber às,
considerando que, naquele contexto, há as duas
exigências necessárias para uso da crase.
III. Tanto na linha 31 quanto na 35, ambas as
lacunas podem ser preenchidas por sobre.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.

A)
B)
C)
D)
E)

I. Em qualquer processo comunicativo, é suficiente
que se tenha uma postura humilde e paciente para
que se possa entender o que o outro quer dizer.
II. Ao nos comunicarmos, não é necessário dizer
tudo; cabe ao interlocutor completar nosso
pensamento – o chamado feedback.
III. Apesar das inúmeras artimanhas criadas, o
processo de comunicação no ambiente de
trabalho ainda não tem pleno sucesso.
Quais estão incorretas?
Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.

I. a comunicação entre humanos se processa entre
humanos (l. 13).
II. não cortar a palavra do outro enquanto ele estiver
falando (l. 15-16).
III. a rainha dos egípcios tinha um tom de voz
encantador (l. 20-21).
IV. É bonita a cena do Pelé, menino, batendo a mão
na cabeça, pedindo bola (l. 27-28).
Em quais delas se observa o uso de linguagem
conotativa?
Apenas em
Apenas em
Apenas em
Apenas em
Apenas em

I.
II.
I e II.
III e IV.
II, III e IV.
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Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.

QUESTÃO 06 – No primeiro parágrafo do texto, ao
utilizar as formas verbais na primeira pessoa do
plural, bem como os pronomes nos e nossos, o autor
I. inclui-se nas ações descritas.
II. remete somente a si próprio a execução das
ações ali descritas.
III. atribui maior veracidade ao que coloca.
IV. usa essa linguagem para marcar ações
cotidianas.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 04 – Analise as seguintes passagens do
texto.

A)
B)
C)
D)
E)

I. As palavras mensurar (l. 12) e ponderar (l. 31)
podem ser usadas uma pela outra, sem provocar
qualquer espécie de mudança no texto.
II. atrela-se pode substituir a expressão está
atrelada (l. 13), sem provocar alterações
estruturais no texto.
III. Na última linha do texto, explicitamente pode ser
substituída por equivocamente, sem provocar
alteração de sentido.
Quais estão corretas?

QUESTÃO 03 – Em relação às ideias apresentadas
no texto, afirma-se que:

A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 05 - Sobre o sentido que palavras e
expressões têm no texto, são feitas as seguintes
afirmações:

Apenas I e III.
Apenas II e IV.
Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 07 – Sobre o uso de aspas no texto, é
correto dizer que:
I. Na linha 07, destaca uma expressão, cujo
sentido deve ser compreendido pelo leitor.
II. Na linha 34, o primeiro par de aspas marca outra
voz, diferente da do autor.
III. Na linha 37(1ª ocorrência), apenas salienta a
expressão palavra.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.
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QUESTÃO 08 – No quinto parágrafo, as formas
verbais fale, siga e mantenha expressam
A)
B)
C)
D)
E)

certeza.
possibilidade.
aconselhamento.
hipótese.
dúvida.

A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa cujo significado
ou identificação do elemento sublinhado na palavra,
todas do texto, está incorreto.
A)
B)
C)
D)
E)

Catecismo – sufixo indicador de sistema.
Interlocutor – prefixo indicativo de ação recíproca.
Principalmente – sufixo adverbial.
Vendedor – sufixo indicativo de profissão.
Invisível – prefixo indicativo de conversão.

QUESTÃO 10 – Caso o pronome Nós (l. 11) fosse
substituído por Eu, quantas outras alterações
deveriam
ser
feitas,
obrigatoriamente,
para
estabelecer a correta concordância no parágrafo?
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 13 – Assinale a alternativa cuja palavra
recebe acento gráfico pela mesma razão que diálogo
(l. 04).

Quatro.
Cinco.
Seis.
Sete.
Oito.

praticá-las (l. 06).
básico (l. 13).
está (l. 13).
dá (l. 16).
cancelá-la (l. 32).

QUESTÃO 14 – Analise as seguintes propostas de
alterações no texto.
I. Substituição de inerente (l. 02) por bastante
delicada.
II. Troca de próximo (l. 09) por vizinho.
III. Substituição de alheia (l. 17) por aleatória.
Quais provocariam alteração
contextos de ocorrência?
A)
B)
C)
D)
E)

nos

respectivos

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.

QUESTÃO 11 – Em relação ao segundo parágrafo do
texto, são feitas as colocações a seguir.
I. Os pronomes las e Elas têm o mesmo referente.
II. Caso o pronome Elas fosse retirado, o ponto final
após praticá-las poderia ser substituído por
vírgula, introduzindo-se ali um elemento de
coesão.
III. A palavra Atitudes (l. 06) refere-se às
informações contidas anteriormente, no mesmo
parágrafo.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.

QUESTÃO 12 – Em qual das alternativas abaixo, a
palavra que não é pronome?
A)
B)
C)
D)
E)

Atitudes que necessitam de (l. 06).
tão egocentrados que não enxergamos (l. 07-08).
palavras que vai proferir (l. 22-23).
sobre o que está realizando (l. 26).
outra decisão, que pode (l. 32).
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LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 15 - O Conselho Deliberativo da
Previdência do Rio Grande – PREVIRG – constituise em órgão colegiado, composto por seis membros,
designados dentre os servidores titulares de cargo
efetivo, regidos e organizados por regimento próprio,
com indicação de acordo com os seguintes critérios:
I. O Presidente da PREVIRG será considerado
membro nato do Conselho e será detentor de
voto em toda e qualquer situação.
II. Dois representantes titulares e dois suplentes
do Poder Executivo, indicados pelo Prefeito
Municipal.
III. Três representantes titulares e três suplentes
dos servidores públicos efetivos.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.

A)
B)
C)
D)

I. Ofensa física intencional de terceiro por motivo
de disputa relacionada ao serviço.
II. Ato de pessoa privada do uso da razão.
III. Desabamento, inundação, incêndios e outros
casos fortuitos ou decorrentes de força maior.
IV. Ato de imprudência, negligência ou imperícia
de terceiro ou de companheiro de serviço.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas I e IV.
C) Apenas II e IV.
D) Apenas I, II e IV.
E) I, II, III e IV.
QUESTÃO 18 - À segurada da PREVIRG que adotar
ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de
criança é devido salário maternidade pelo seguinte
período:

QUESTÃO 16 - Segundo o art. 22 da Lei 6.500/2007,
entende-se como remuneração de contribuição o
valor constituído pelo vencimento do cargo efetivo,
acrescido das vantagens percebidas pelo servidor
estabelecidas em lei e os adicionais de caráter
individual ou outras vantagens.
Assim, qual dos itens abaixo
remuneração de contribuição?

QUESTÃO 17 - À luz do Regime Próprio de
Previdência Social do Município de Rio Grande,
equiparam-se ao acidente em serviço, o acidente
sofrido pelo segurado em seu local e horário de
trabalho em decorrência de:

integrará

a

As diárias de viagens.
O salário-família.
O abono de permanência.
A progressão de forma horizontal no interstício
temporal de três em três anos.
E) A indenização de transporte.

A) 20 dias, se a criança tiver de 8 a 10 anos de
idade.
B) 60 dias, se a criança tiver entre 3 e 6 anos de
idade.
C) 60 dias, se a criança tiver entre 1 e 4 anos de
idade.
D) 120 dias, se a criança tiver até 2 anos de idade.
E) 30 dias, se a criança tiver de 4 a 10 anos de
idade.
QUESTÃO 19 - Em relação ao salário-família do
segurado do Regime Próprio de Previdência Social
do Município do Rio Grande, é correto afirmar que:
A) O aposentado por invalidez ou por idade terá
direito ao salário-família, pago juntamente com a
aposentadoria.
B) Apenas o aposentado por invalidez terá direito ao
salário-família,
pago
juntamente
com
a
aposentadoria.
C) Quando pai e mãe forem segurados do Regime
Próprio de Previdência Social, apenas um deles
receberá salário-família.
D) O pagamento do salário-família está condicionado
à apresentação mensal de atestado de vacinação
obrigatória e de comprovação de frequência à
escola do filho ou equiparado.
E) O salário-família é pago mensalmente ao
segurado ativo na proporção do número de filhos
e equiparados que possuam até 12 anos de
idade.

Execução: Fundatec
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QUESTÃO 20 - No que diz respeito ao regime de
trabalho do servidor público do Município do Rio
Grande, relativamente à sua jornada de trabalho, é
INCORRETO afirmar que:

QUESTÃO 22 - O segurado da PREVIRG fará jus à
aposentadoria
por
idade,
com
proventos
proporcionais ao tempo de contribuição, quando
preenchidos os seguintes requisitos:

A) O ponto é o registro mecânico ou não que
assinala o comparecimento do servidor ao serviço
e pelo qual se verifica, diariamente, a sua entrada
e saída.
B) A frequência do servidor será controlada pelo
ponto ou pela forma determinada em regulamento
aos servidores não sujeitos ao ponto.
C) O servidor que tem sua frequência controlada por
ponto pode ser dispensado do registro do mesmo
e pode ter suas faltas abonadas pelo seu
superior.
D) A prestação de serviço extraordinário somente
poderá ocorrer por expressa determinação do
Prefeito Municipal ou Presidente da Câmara, no
âmbito de seus poderes, mediante solicitação do
chefe do serviço ou de ofício.
E) Quando determinada a prestação de serviços
extraordinários, deve ser respeitado o limite
máximo de três horas por jornada de trabalho,
exceto
em
situações
específicas
e
extraordinárias.

A) Tempo mínimo de 5 anos de efetivo exercício no
serviço público federal, estadual, distrital ou
municipal; tempo mínimo de 10 anos de efetivo
exercício no cargo em que se dará a
aposentadoria; 70 anos de idade se homem e 65
anos de idade se mulher.
B) Tempo mínimo de 15 anos de efetivo exercício no
serviço público federal, estadual, distrital ou
municipal; tempo mínimo de 3 anos de efetivo
exercício no cargo em que se dará a
aposentadoria; 60 anos de idade se homem e 55
anos de idade se mulher.
C) Tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no
serviço público federal, estadual, distrital ou
municipal; tempo mínimo de 5 anos de efetivo
exercício no cargo em que se dará a
aposentadoria; 65 anos de idade se homem e 60
anos de idade se mulher.
D) Tempo mínimo de 20 anos de efetivo exercício no
serviço público federal, estadual, distrital ou
municipal; tempo mínimo de 10 anos de efetivo
exercício no cargo em que se dará a
aposentadoria; 60 anos de idade se homem e 55
anos de idade se mulher.
E) Tempo mínimo de 12 anos de efetivo exercício no
serviço público federal, estadual, distrital ou
municipal; tempo mínimo de 5 anos de efetivo
exercício no cargo em que se dará a
aposentadoria; 55 anos de idade se homem e 50
anos de idade se mulher.

QUESTÃO 21 – Qual dos itens abaixo não poderá
ser descontado dos benefícios pagos aos segurados
e aos dependentes?
A) O valor devido pelo beneficiário ao Município.
B) O Imposto de Renda retido na fonte.
C) As contribuições associativas ou sindicais
autorizadas pelos beneficiários.
D) Os valores devidos a terceiros até o limite de
30%.
E) O valor da restituição do que houver sido pago
indevidamente
pelo
Regime
Próprio
de
Previdência Social.

QUESTÃO 23 - Sobre a licença prêmio por
assiduidade, é correto afirmar que:
A) A licença prêmio por assiduidade se dá pelo
período de seis meses.
B) Não poderá haver mais de 1/5 da lotação da
respectiva unidade ou setor do órgão ou entidade,
em gozo simultâneo de licença prêmio.
C) Poderá ser concedida a quem, durante o período
aquisitivo, afastar-se do cargo para acompanhar
cônjuge ou companheiro.
D) Caso o servidor não usufrua da licença até sua
aposentadoria, não poderá converter o valor
correspondente em pecúnia.
E) Poderá ser concedida a licença prêmio por
assiduidade a quem afastar-se do cargo em
virtude de restrição de sua liberdade por ato
judicial.
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QUESTÃO 24 - Com base no Estatuto dos
Servidores Públicos do Município do Rio Grande, é
correto afirmar que:
I. Reintegração é a investidura do servidor no
cargo
anteriormente
ocupado,
quando
invalidada
sua
demissão
por
decisão
administrativa ou judicial.
II. Reversão é o retorno do servidor ao cargo
anteriormente ocupado em razão da obtenção
de resultado insatisfatório em estágio probatório
relativo a outro cargo ou em razão da
reintegração do anterior ocupante do cargo.
III. Readaptação é a investidura do servidor efetivo
em cargos de atribuições e responsabilidade
compatíveis com a limitação que tenha sofrido
em sua capacidade física e mental, verificada
por junta médica.
IV. Recondução é o retorno do servidor aposentado
à atividade do serviço público municipal,
verificando em processo que não subsistem os
motivos determinantes da aposentadoria.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I e III
Apenas II e IV
Apenas I, II e IV
Apenas I, III e IV
I, II, III e IV.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 25 – Considere a exposição ocupacional
aos seguintes agentes químicos:
I. Dissulfeto de carbono
II. Manganês
III. Metanol
Quais deles podem estar
parkinsonismo secundário?
A)
B)
C)
D)
E)

relacionados

com

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.

QUESTÃO 26 – Considere as afirmativas seguintes
a respeito das doenças do ouvido, relacionadas ao
trabalho.
I. A hipoacusia ototóxica ou perda da audição
ototóxica é do tipo neurossensorial, induzida por
substâncias químicas de origem endógena ou
exógena.
II. A hipoacusia ototóxica, excluídas outras causas
não-ocupacionais
de
perda
auditiva
neurossensorial, pode ser enquadrada no Grupo
III da Classificação de Schilling, em que o
trabalho desempenha o papel de causa
necessária.
III. São
consideradas
substâncias
químicas
ototóxicas: mistura de solventes, tolueno,
chumbo e seus compostos, estireno, gás
sulfídrico.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.

QUESTÃO 27 – Considere as afirmativas abaixo
sobre a síndrome de burn-out como transtorno
mental e do comportamento relacionado ao trabalho,
completando com V (verdadeiro) ou F (falso).
( ) A síndrome do esgotamento profissional envolve
atitudes e condutas negativas com relação aos
usuários, aos clientes, à organização e ao
trabalho, sendo uma experiência subjetiva que
acarreta prejuízos práticos e emocionais para o
trabalhador e para a organização.
( ) É desnecessária a emissão da comunicação de
acidente de trabalho, porque, embora exista
padecimento, não há lesão física aparente.
( ) Havendo
evidências
epidemiológicas
da
incidência da síndrome em determinados grupos
ocupacionais, sua ocorrência poderá ser
classificada como doença relacionada ao
trabalho, do Grupo I da Classificação de
Schilling.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

V – V – V.
F – V – V.
V – V – F.
F – F – V.
V – F – F.

QUESTÃO 28 – O câncer de pele, devido à
exposição ocupacional, foi descrito pela primeira vez
em 1775, por _______________, no escroto de
trabalhadores ______________, após contato direto
da pele com o agente químico.
Assinale a alternativa cujas palavras completam
corretamente as lacunas acima.
A) Richard Schilling – mineiros
B) Percivall Pott – limpadores de chaminés
C) Richard Schilling – limpadores de poços e
tanques de óleo
D) Percivall Pott – limpeza de tanques de solventes
E) Richard Schilling – pintores
QUESTÃO 29 – No campo da higiene ocupacional,
as unidades ºC, ppm, mg/m³ e Sievert referem-se,
respectivamente, a:
A) calor, agentes químicos, poeiras, iluminamento.
B) frio, agentes físicos, agentes químicos, conforto
térmico.
C) calor, agentes químicos, poeiras, radiações
ionizantes.
D) frio,
agentes
físicos,
poeiras,
radiações
infravermelhas.
E) calor, agentes mecânicos, poeiras minerais,
radiações ultravioletas.
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QUESTÃO 30 – A utilização do nível de ruído
equivalente possibilita a suplantação das limitações
de medir ruídos emitidos com grande variabilidade
nos ambientes de trabalho, porque
A) limita o tempo de exposição a 4h/dia.
B) limita o tempo de exposição ao ruído, conforme o
nível de ação.
C) considera a mudança temporária do limiar
auditivo em orelhas de pessoas jovens,
fornecendo o resultado em dose normalizada
dada em dB(A).
D) o transforma em um ruído hipotético contínuo
com o mesmo conteúdo da energia.
E) o
transforma
em
ruído
de
impacto,
independentemente do tempo de exposição.
QUESTÃO 31 – Na avaliação do calor em ambientes
de trabalho, relativamente aos parâmetros e aos
respectivos equipamentos ou fonte utilizados pela
higiene ocupacional, assinale a alternativa incorreta.

A) Umidade relativa do ar – anemômetro de
palhetas.
B) Temperatura do ar – termômetro de bulbo seco.
C) Calor radiante – termômetro de globo.
D) Velocidade do ar – termoanêmometro.
E) Tipo de atividade – taxa de metabolismo estimada
por tabelas.
QUESTÃO 32 – Formas finamente divididas de
carbono, produzidas pela combustão incompleta ou
decomposição térmica de gás natural ou óleo de
petróleo, utilizadas principalmente na industrialização
de artefatos de borracha são conhecidas como
A)
B)
C)
D)
E)

carbonetos metálicos de tungstênio sinterizado.
negro de fumo.
grafite.
piche.
fumos metálicos.

QUESTÃO 33 – Com base na
previdenciária, é incorreto afirmar que

QUESTÃO 34 – O exercício do trabalho em
condições de insalubridade assegura ao trabalhador
a percepção de adicional, incidente sobre o saláriomínimo da região, equivalente a 20% (vinte por
cento), para insalubridade de grau médio, apenas
para os seguintes agentes:
A)
B)
C)
D)
E)

ruído, calor, vibrações.
poeiras minerais, radiações não ionizantes.
ruído e radiações ionizantes.
poeiras minerais, frio, umidade.
ruído, trabalho sob condições hiperbáricas e
poeiras minerais.

QUESTÃO 35 – Trabalhos em contato permanente
com lixo urbano e trabalhos em contato permanente
com pacientes em postos de vacinação asseguram,
respectivamente, adicional de insalubridade de grau
A)
B)
C)
D)
E)

médio e máximo.
máximo e médio.
médio e médio.
máximo e máximo.
médio e mínimo.

QUESTÃO 36 – Trabalhadores expostos ao
diclorometano devem ser submetidos periodicamente
ao monitoramento biológico, segundo a Norma
Regulamentadora nº. 7, Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional, executando dosagem
de
A)
B)
C)
D)
E)

triclorocompostos totais.
ácido tricloroacético.
carboxihemoglobina.
metahemoglobina.
metanol.

legislação

A) não é considerada como doença do trabalho a
doença que não produza incapacidade laborativa.
B) não é considerada como doença do trabalho a
doença inerente a grupo etário.
C) não é considerada como doença do trabalho a
doença degenerativa.
D) não é equiparada ao acidente do trabalho a
doença proveniente de contaminação acidental
do empregado no exercício de sua atividade.
E) não é considerada agravação ou complicação de
acidente do trabalho a lesão que, resultante de
acidente de outra origem, se associe ou se
superponha às consequências do anterior.
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QUESTÃO 37 – Julgue as afirmações abaixo sobre o
Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional.

I. Para trabalhadores expostos a situações de
trabalho que impliquem desencadeamento ou
agravamento de doença ocupacional, o exame
médico periódico deverá ocorrer a cada ano ou a
intervalos menores.
II. Entende-se por mudança de função toda e
qualquer alteração de tarefa, ou de equipamento
e ferramenta, que implique a exposição do
trabalhador a risco diferente daquele a que estava
exposto antes da mudança.
III. A negociação coletiva de trabalho não pode
ampliar os parâmetros mínimos e as diretrizes
gerais a serem observados na execução do
PCMSO.

QUESTÃO 40 – Assinale a alternativa que preenche
corretamente a lacuna do texto abaixo.
De acordo com o que determina a Norma
Regulamentadora nº. 33, relativa à segurança e à
saúde nos trabalhos em espaços confinados, todo
trabalhador designado para trabalhos nesses locais
deve ser submetido a exames médicos específicos
para a função que irá desempenhar, incluindo fatores
de riscos ___________ com a emissão do respectivo
Atestado de Saúde Ocupacional.
A)
B)
C)
D)
E)

biológicos
químicos
físicos
ergonômicos
psicossociais

Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.

QUESTÃO 38 – Sabendo-se que o limite de
tolerância do xileno é 78 ppm (partes por milhão), o
seu nível de ação será
A)
B)
C)
D)
E)

156 ppm.
79 ppm.
39 ppm.
26 ppm.
19 ppm .

QUESTÃO 39 – Pneumoconiose aguda associada à
exposição
maciça
de
aerodispersóide,
em
jateamento de areia ou moagem de quartzo puro,
levando à proteinose alveolar pulmonar, é devida à
inalação de
A)
B)
C)
D)
E)

fibra de asbesto.
carvão mineral.
sílica livre.
amianto.
carvão vegetal.
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