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Atenção: Nas próximas três questões, considera-se uso correto da Língua Portuguesa o que está de acordo com a norma 
padrão escrita. 

Texto I 
A arte pós-moderna vai se diferenciar dos movimentos do alto modernismo, por preferir formas lúdicas, disjuntivas, ecléticas 
e fragmentadas. A arte vai servir aí como parâmetro, exprimindo o imaginário da pós-modernidade, não se estruturando 
mais na paródia (o escárnio do passado), mas no pastiche (a apropriação do passado). A única possibilidade, já que tudo 
já foi feito, é combinar, mesclar, re-apropriar [sic]. [...] 
A arte eletrônica vai constituir-se numa nova "forma simbólica", através da qual os artistas utilizam as novas tecnologias 
numa postura ao mesmo tempo crítica e lúdica, com o intuito de multiplicar suas possibilidades estéticas. Essa nova forma 
simbólica vai explorar a numerização (trabalhando indiferentemente texto, sons, imagens fixas e em movimento), a 
spectralidade (a imagem é auto-referente [sic], não dependendo de um objeto real, e sim de um modelo), o ciberespaço (o 
espaço eletrônico), a instantaneidade (o tempo real) e a interatividade [...]. 
 

(LEMOS, André. Fragmento extraído de: Arte eletrônica e cibercultura. Disponível em: http://www.blogacesso.com.br/?p=102 Acesso em 15 abr 2015). 
André Lemos é professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da UFBA. Para saber mais sobre 
o objeto de estudo de André Lemos, acesse o site www.andrelemos.info 
 

Texto II  

 
http://clubedamafalda.blogspot.com.br/ 

 
1. Retome as ideias presentes nos textos I e II e assinale 

a única alternativa INCORRETA: 

a) O texto I deixa claro que a arte pós-moderna 
propõe uma reapropriação dos recursos já 
utilizados por movimento artísticos anteriores. 

b) É possível inferir que o rádio (texto II) passa a ideia 
de que a música eletrônica é uma manifestação 
harmoniosa de som e ritmo. 

c) O conceito sobre produtos culturais da pós-
modernidade (texto I) dá conta de diagnosticar o 
impacto que as novas artes trazem ao seu 
consumidor (texto II). 

d) A atitude da personagem (texto II) traduz a ideia de 
que a música eletrônica não representa uma 
evolução positiva da arte. 

 
2. Assinale a alternativa em que se observa rigor na 

obediência aos recursos de clareza e correlação 
propostos pela construção paralelística de sentido no 
período:  

a) Fato é que, quanto mais nos aprofundemos no 
assunto, tanto mais desenvolveremos a 
consciência em aquilo que pode ser considerado 
correto. 

b) Desde que todas as obras fossem concluídas a 
tempo, conseguiremos cumprir o calendário de 
atividades. 

c) Se a instituição tivesse se preparado 
adequadamente, tinha conseguido evitar as 
consequências negativas por que passa no 
momento. 

d) Qualquer trabalho fixado acima do limite proposto 
pelo artigo implicará prorrogação da jornada, que 
se dará mediante acordo escrito. 

3. Sobre os recursos de construção do texto I, leia com 
atenção as assertivas a seguir. Em seguida assinale 
a alternativa que contenha a análise correta das 
mesmas.  

I. “A arte vai servir aí como parâmetro, exprimindo o 
imaginário, não se estruturando mais na paródia.” 
Nesse período, podemos afirmar corretamente 
que uma palavra foi acentuada por apresentar 
hiato, uma foi acentuada por ser proparoxítona e 
duas receberam acentos por serem paroxítonas 
terminadas em ditongo. 

II. Ainda em:  “A arte vai servir aí como parâmetro, 
exprimindo o imaginário, não se estruturando mais 
na paródia”, o pronome “se” aí empregado também 
poderia aparecer na forma enclítica, sem que com 
isso se alterasse a correção do período, pois o 
verbo no gerúndio permite a ênclise.  

III. O verbo “ir” é utilizado em mais de uma ocorrência 
no texto como verbo auxiliar, constituindo perífrase 
de futuro do presente. Esse tempo verbal é 
adequado à proposição do autor do texto, que faz 
referência a eventos vindouros.  

IV. “A arte eletrônica vai se constituir numa nova forma 
simbólica.” A locução verbal presente nesse 
período poderia ser substituída pelo verbo na 
forma sintética, resultando, corretamente, na 
reescrita a seguir:  A arte eletrônica constituirá-se 
numa nova forma simbólica. 

 

a) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
b) Apenas a assertiva II está incorreta. 
c) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
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4. Referente à Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990, 
marque “V” para as afirmativas verdadeiras e “F” para 
as afirmativas falsas: 

(  ) Art. 12. O concurso público terá validade de 02 
(dois) anos, podendo ser prorrogado uma única 
vez, por igual período. 

(  ) Art. 20 Parágrafo 2º. O servidor não aprovado no 
estágio probatório será exonerado ou, se estável, 
reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. 

(  ) Art. 22. O servidor estável só perderá o cargo em 
virtude de sentença judicial transitada em julgado 
ou de processo administrativo disciplinar no qual 
lhe seja assegurada ampla defesa. 

(  ) Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo 
efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias 
permanentes estabelecidas em Lei. 

(  ) Parágrafo Único. Mediante autorização do 
servidor, poderá haver consignação em folha de 
pagamento a favor de terceiros, a critério da 
administração e com reposição de custos, na forma 
definida em regulamento. 

 

A alternativa correta é: 
 

a) V. V, F, V, V. 
b) F, V, V, V, F. 
c) V, V, V, V, V. 
d) V, V, V, V, F. 

 
5. Conforme a Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990, 

complete a frase: 

“Art. 75. O serviço noturno, prestado em horário 
compreendido entre ____________ horas de um dia e 
_____________ horas do dia seguinte, terá o valor-
hora acrescido de _________________________, 
computando-se cada hora como cinquenta e dois 
minutos e trinta segundos”. 

 

A alternativa correta é: 
 

a) 23 (vinte e três), 06 (seis), 20% (vinte por cento). 
b) 21 (vinte e uma), 05 (cinco), 25% (vinte e cinco por 

cento). 
c) 22 (vinte e duas), 04 (quatro), 25% (vinte e cinco 

por cento). 
d) 22 (vinte e duas), 05 (cinco), 25% (vinte e cinco por 

cento). 
 
6. Conforme o Art. 9º da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro 

de 1996, é incumbência da União:  

a) Elaborar e executar políticas e plano educacionais, 
em consonância com as diretrizes e planos 
nacionais de educação, integrando e coordenando 
as suas ações e as dos seus Municípios. 

b) Assumir o transporte escolar dos alunos da rede 
estadual. 

c) Organizar, manter e desenvolver os órgãos e 
instituições oficiais do sistema federal de ensino e 
dos Territórios. 

d) Assumir o transporte escolar dos alunos da rede 
municipal. 

 
 
 
 
 

7. O Parágrafo 2º do Art. 1º da Lei nº 12.772 de 28 de 
dezembro de 2012, estabelece denominações às 
Classes de Carreira de Magistério Superior de acordo 
com a titulação do ocupante do cargo. As 
denominações são: 

I. Classe A, com denominações de: 
1) Professor Adjunto A 
2) Professor Assistente A 
3) Professor Auxiliar 

II. Classe B, com a denominação de Professor 
Assistente. 

III. Classe C, com a denominação de Professor 
Adjunto. 

IV. Classe D, com a denominação de Professor 
Associado. 

V. Classe E, com a denominação de Professor 
Titular. 

 

Para o professor ocupar o cargo de Professor Assistente A, 
é necessário portar o título de: 

 

a) Mestre. 
b) Pós Doutorado. 
c) Doutor. 
d) Especialista. 

 
8. O conhecimento humano, dependendo dos diferentes 

referenciais, é explicado diversamente em sua 
gênese e desenvolvimento, o que condiciona 
conceitos diversos de homem, mundo, cultura, 
sociedade educação, etc. Diversos autores têm 
analisado e comparado as abordagens do processo 
de ensino aprendizagem classificando e agrupando 
as correntes teóricas segundo critérios diferentes. 
Assim, no que se refere à Abordagem Sociocultural, é 
INCORRETO afirmar: 

a) O diálogo e os grupos de discussão são 
fundamentais para o aprendizado. 

b) Os temas geradores para o ensino devem ser 
extraídos da prática de vida dos educandos. 

c) A relação entre professor e aluno deve ser vertical. 
d) Os objetivos educacionais são definidos a partir 

das necessidades concretas do contexto histórico 
social no qual se encontram os sujeitos. 

 
9. No que diz respeito à teoria crítica e suas 

contribuições para a construção do currículo, marque 
V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 

(  ) A perspectiva crítica de currículo faz uma profunda 
crítica às bases do pensamento de organização 
curricular clássica. 

(  ) Na perspectiva crítica de currículo, as disciplinas 
são organizadas de forma isolada, inscritas numa 
grade curricular. 

(  ) Na perspectiva crítica de currículo, há um 
questionamento político do papel da educação na 
sociedade.  

(  ) Na perspectiva crítica de currículo, os objetivos e 
conteúdos são definidos e os professores limitam-
se a segui-los.  

 

A sequência correta é: 
 

a) F, F, V, F. 
b) V, V, V, F. 
c) V, F, V, V. 
d) V, F, V, F. 
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10. Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990 - Art. 97. Sem 
qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do 
serviço em razão de casamento por: 

a) 08 (oito) dias consecutivos. 
b) 10 (dez) dias consecutivos. 
c) 15 (quinze) dias consecutivos. 
d) 05 (cinco) dias consecutivos. 

 
11. A Norma Regulamentadora N° 32, a qual trata da 

Segurança e Saúde no Trabalho em 
estabelecimentos de saúde, em seu anexo II, 
apresenta a Tabela de Classificação de Agentes 
Biológicos. Em relação a esta Tabela do Anexo II da 
NR 32, assinale a alternativa correta, quanto aos 
símbolos nela utilizados: 

SIMBOLOS UTILIZADOS:  
(A); (E); (O); (O+); (T); (V); (*). 

 
I. (A) livre de efeitos alérgicos; (O) nível de Oxigênio 

aceitável; (V) presença de Vírus. 
II. (E) agente emergente e oportunista; (O+) agente 

oncogênico de risco moderado. 
III.  (A) possíveis efeitos alérgicos; (*) normalmente 

não é transmitido através do ar. 
IV.  (T) produção de toxinas; (V) vacina eficaz 

disponível. 

A sequência correta é: 

a) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas a assertiva I está correta. 
c) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
12. A Norma Regulamentadora N° 32, a qual trata da 

Segurança e Saúde no Trabalho em 
estabelecimentos de saúde, em seu anexo I, 
apresenta as Classes de Riscos dos Agentes 
Biológicos. Em relação a estas classes, assinale a 
alternativa correta: 

a) A Classe de risco “1” considera a inexistência de 
riscos de contaminação. 

b) A Classe de risco “2” considera risco individual 
moderado para o trabalhador e sem nenhuma 
probabilidade de disseminação para a 
coletividade. Sem riscos de causar doenças ao ser 
humano, portanto sem a necessidade de existirem 
meios de profilaxia ou tratamento. 

c) A Classe de risco “3” considera risco individual 
elevado para o trabalhador e com mínima 
probabilidade de disseminação para a 
coletividade. Apresenta risco mínimo de causar 
doenças e infecções ao ser humano, para as quais 
sempre existem meios eficazes de profilaxia ou 
tratamento. 

d) A Classe de risco “4” considera risco individual 
elevado para o trabalhador e com probabilidade 
elevada de disseminação para a coletividade. 
Apresenta grande poder de transmissibilidade de 
um indivíduo a outro. Podem causar doenças 
graves ao ser humano, para as quais não existem 
meios eficazes de profilaxia ou tratamento. 

 
 
 

13. Em relação ao tema Riscos Ocupacionais  X Doenças 
Ocupacionais, ou seja, quais são as Doenças que 
cada Risco causa ou tem potencialidade de 
ocasionar, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Os Riscos “Ergonômicos” podem causar as vitimas 
expostas a eles problemas osteomusculares e 
tenossinovites. 

b) O Risco Ocupacional – “Químico” (poeiras), pode 
ocasionar pneumoconiose e/ou silicose. 

c) O Risco de Acidentes – “Vibração” - pode 
ocasionar ao trabalhador alterações no sistema 
imunológico dos trabalhadores e alterações 
genéticas de feto. 

d) O Risco Físico – “Ruído”, pode causar as vitimas 
expostas PAIR(O) e Estresse. 

 
14. Assinale a alternativa correta: 

a) A Epidemiologia Ocupacional estuda os fatores 
ambientais no local de trabalho relacionando-os 
com os fatores fisiológicos e genéticos do 
trabalhador. 

b) O Nexo Causal é a decisão do Médico quanto à 
existência de relação causal entre uma doença 
diagnosticada ou suspeita e uma situação de 
trabalho. 

c) Os estudos epidemiológicos das doenças 
ocupacionais não estão relacionados aos estudos 
de redução de custos envolvidos na prevenção de 
doenças do trabalho. 

d) Doenças causadas por condições especiais de 
exposição ao trabalho são também conhecidas ou 
chamadas por Masotecnopatia. 

 
15. Assinale a alternativa correta quanto ao tema 

“Acidente de Trabalho”: 

a) Analise é: Caminho das condições latentes → 
Fatores do Ambiente → Falhas → Fatores 
organizacionais 

b) Causas é: Caminho das condições latentes → 
Fatores organizacionais → Fatores do Ambiente → 
Falhas. 

c) Causas é: Fatores organizacionais → Fatores do 
Ambiente → Caminho das condições latentes → 
Falhas. 

d) Analise é: Caminho das condições latentes → 
Falhas → Fatores do Ambiente → Fatores 
organizacionais. 

 
16. “O trabalho educativo dentro das empresas permite 

que haja cada vez mais trabalhadores e empresários 
conscientes da importância da Saúde e Segurança do 
Trabalho”. De acordo com a citação acima assinale a 
alternativa correta: 

a) Na atualidade o trabalho de segurança não esta 
baseado na cultura de segurança das 
organizações. 

b) A afirmação citada no enunciado não é verdadeira. 
c) Na atualidade o trabalho de segurança esta 

baseado na cultura de segurança das 
organizações. 

d) A acidentalidade do trabalho não é uma questão 
multidisciplinar e sim especifica de cada ambiente 
de trabalho. 
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17. Assinale a alternativa INCORRETA, quanto à redação 
da NR 17, a qual trata de Ergonomia em locais onde 
são executadas atividades que exijam solicitação 
intelectual e atenção constantes: 

a) Índice de temperatura efetiva entre 20ºC (vinte) e 
23ºC (vinte e três graus centígrados). 

b) Níveis de ruído conforme estabelecido na NBR 
5413, Norma Brasileira registrada no INMETRO. 

c) Velocidade do ar não superior a 0,75m/s. 
d) Umidade relativa do ar não inferior a 40% 

(quarenta por cento). 
 
18. Primeiros Socorros são as primeiras providências 

tomadas no local do acidente. É o atendimento inicial 
e temporário, até a chegada de um socorro 
profissional. Quando a vítima sofre um 
engasgamento, umas das práticas socorristas a ser 
utilizada é a “Manobra de Heimlich”; em relação a este 
procedimento e INCORRETO afirmar: 

a) O Socorrista deve-se aproximar da vítima e tentar 
conversar com ela. 

b) O socorrista deve-se colocar por trás da vítima. 
c) O socorrista deve segurar um braço ao outro pelo 

seu próprio punho e pressionar a vítima com forca 
até o objeto que causa o engasgamento seja 
expelido ou a vítima fique inconsciente. 

d) Através de um abraço o tórax da vítima deve ser 
envolvido. 

 
19. Assinale a alternativa que corresponde a uma técnica 

que não deve ser realizada quando uma vítima de 
acidentes do trabalho, sofre um acidente e apresenta 
sangramento: 

a) Técnica do torniquete. 
b) Técnica da elevação do ponto de sangramento. 
c) Técnica da compressão sobre os pontos arteriais. 
d) Técnica da compressão direta. 

 
20. Assinale a alternativa INCORRETA: 

a) 90 dB(A) com 8 horas de exposição = DOSE = 2. 
b) 90 dB(A) com 4 horas de exposição = DOSE = 1. 
c) 85 dB(A) com 4 horas de exposição = DOSE = 0,5. 
d) 85 dB(A) com 8 horas de exposição = DOSE = 100. 

 
21. Assinale a alternativa correta que identifica qual é o 

Nível de Ação para iniciarmos as medidas de 
segurança, em relação ao Agente Físico Ruído, de 
acordo com a Legislação Trabalhista Vigente e a 
Norma Técnica (Fundacentro): 

a) 80 dB(A). 
b) 85 dB(A). 
c) 65 dB(A). 
d) 82,5 dB(A). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. Assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Tóxico: xenobiótico causador de efeitos deletérios. 
b) Veneno: tóxico causador de graves efeitos, por 

vezes mortais. 
c) Xenobiótico: é substância conhecida e 

determinada a qual é capaz de induzir efeitos 
deletérios sobre os organismos; Técnica do 
torniquete. 

d) Toxina: substância natural (biotoxina) que provoca 
efeitos tóxicos. 

 
23. Em relação a categoria dos compostos tóxicos, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Asfixiantes: compostos que diminuem a absorção 
de oxigênio pelo organismo. 

b) Carcinogênicos: provocam malformações 
congênitas. 

c) Irritantes: materiais que causam inflamação nas 
membranas mucosas. 

d) Neurotóxicos: danos ao sistema nervoso. 
 

24. De acordo com os argumentos Legais da Previdência 
Social, assinale a alternativa correta quanto aos 
percentuais que são aplicados sobre o sobre o salário-
de-benefício dos segurados: 

a) Aposentadoria especial - cem e vinte e cinco por 
cento do salário-de-benefício. 

b) Aposentadoria por invalidez - cem por cento do 
salário-de-benefício. 

c) Aposentadoria por idade: setenta e cinco por cento 
do salário-de-benefício. 

d) Auxílio-doença - noventa e um por cento do 
salário-de-benefício. 

 
25. De acordo com o Decreto 3048 da Previdência Social 

em seu anexo IV, que regulamenta a Classificação 
dos Agentes Nocivos, bem como a Aposentadoria 
Especial, a qual se faz jus sobre a obtenção do 
benefício é a presença do agente no processo 
produtivo e sua constatação no ambiente de trabalho, 
em condição (concentração) capaz de causar danos 
à saúde ou à integridade física para os trabalhadores 
expostos aos respectivos Agentes Nocivos. Assinale 
a alternativa INCORRETA quanto ao Agente descrito 
e se o seu respectivo tempo: 

a) Asbestos = 20 anos. 
b) Benzeno e seus compostos tóxicos = 25 anos. 
c) Vibrações = 25 anos. 
d) Arsênio e seus compostos = 20 anos. 
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26. Muitos trabalhos científicos têm sido publicados a 
respeito das novas abordagens sobre acidentalidade 
do trabalho. Assinale a alternativa que corresponde 
corretamente a essa nova forma de abordagem e de 
como devemos entender e agir para evitar os números 
alarmantes que consideram os acidentes do trabalho 
como uma calamidade pública, frente aos números 
alarmantes que se tem. 

a) Abordagens psicologizantes = centradas no 
individuo = comportamentalistas. 

b) Acidentes do trabalho são organizacionais; 
comportamentos tem origens em circunstancias 
materiais e sócias do contexto = circunstancias 
influenciam os modos de gestão psíquica do 
trabalho = abordagens sócio-sistemicas. 

c) Acidentes decorrem do comportamento das 
vítimas. 

d) Os acidentes são produtos e escolhas conscientes 
com origens e aspecto individuais. 

 
27. De acordo com o Anexo I da NR 7 – PCMSO, item 2.2, 

indique qual das alternativas NÃO é considerado um 
exame audiológico de referência e sequenciais o 
conjunto de procedimentos necessários para 
avaliação da audição do trabalhador ao longo do 
tempo de exposição ao risco: 

a) Exame audiométrico realizado segundo os termos 
previstos nesta norma técnica. 

b) Outros exames audiológicos complementares 
solicitados a critério médico. 

c) Exame otológico. 
d) Ressonância otológica. 

 
28. O LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais 

do Trabalho e o Laudo que baseados nos 
procedimentos técnicos de levantamento ambiental, 
ressalvadas disposições em contrário, deverão 
considerar as metodologias e os procedimentos de 
avaliação dos agentes nocivos estabelecidos pelas 
Normas de Higiene Ocupacional – NHO da 
FUNDACENTRO e os limites de tolerância 
estabelecidos pela NR-15 do MTE. Baseado nos 
limites de tolerância constantes na NR – 15 e seus 
respectivos anexos, assinale a alternativa correta: 

a) O Anexo n° 01, para 98dB(A), de ruído continuo e 
intermitente, sem a devida proteção, o tempo 
máximo de exposição é de 1h e 15 minutos. 

b) O Anexo n° 04, determina que o máximo de 
iluminação permitido para uma sala de aula é de 
1.000 Lux. 

c) O Anexo n° 13, determina que o limite de tolerância 
do agente químico Chumbo é de 0,01 ppm. 

d) O Anexo n° 11, determina que o limite de tolerância 
do agente químico Amônia é de 14 ppm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um 
exemplo de Risco de natureza física de exposição 
ocupacional: 

a) Ruído. 
b) Vibrações. 
c) Umidade Relativa do ar. 
d) Radiações ionizantes e não ionizantes. 

  
30. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a 

variáveis que influenciam no conforto térmico dos 
trabalhadores, quando estes estão expostos ao risco 
físico calor. 

a) Temperatura do ar. 
b) Radiações Ionizantes. 
c) Velocidade do ar. 
d) Calor radiante ou temperatura média de radiação. 

 
 

 


