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Prezado (a) candidato (a)
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:
Nº de Inscrição

Nome

de sapato, de dentro do qual saía uma meia: a meia
para o Papai Noel encher de presentes e o sapato
para entrar no Ano Novo de pé direito. Coisas assim.
8.
Enfim, tudo isto é apenas para desejar a você...
Aquelas coisas de sempre.

LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO I

(Luís Fernando Verissimo (in) http://peramblogando.blogspot.com)

Veríssimo e o Natal
Crônica do Natal (de novo)

QUESTÃO 01

1.		 Tenho inveja dos cronistas novos. Não porque eles
não sabem que todas as crônicas de Natal já foram
escritas e podem escrevê-las de novo. Mas porque
podem fazer isto sem remorso.
2.		 Tem a crônica de Natal tipo “o que eu gostaria que
Papai Noel me trouxesse”. A Luana Piovani ou um facsímile razoável, a paz entre os povos, um centroavante para o Internacional (ou um fac-símile razoável) etc.
3.
Tem as infinitas variações sobre problemas encontrados por Papai Noel no mundo moderno (seu trenó
levado num assalto, sua dificuldade em se identificar
em portarias eletrônicas, protestos de ambientalistas
contra o seu tratamento das renas, suspeita de exploração de trabalho escravo, suspeita de pedofilia etc.).
4.		 Tem as muitas maneiras de atualizar a história
da Natividade (Maria e José em fila do SUS, os Reis
Magos chegando atrasados porque foram detidos por
patrulhas israelenses ou militantes palestinos, Jesus
vítima de uma bala perdida).
5.
Tem as versões diferentes da cena na manjedoura, inclusive, juro que já li esta, se não a escrevi —
narrada do ponto de vista do boi.
6.		 Todas já foram feitas.
7.		 Há tantas crônicas de Natal possíveis quanto há
meios de se desejar felicidade ao próximo. Os cartões
de fim de ano são outro desafio à criatividade humana. Pois todas as suas variações também já foram
inventadas. Quando eu trabalhava em publicidade,
todos os anos recebia encomendas de saudações de
Natal e Ano Novo “diferentes”, porque os clientes não
se contentavam em apenas desejar que o Natal fosse
feliz e o Ano Novo fosse próspero. Uma vez sugeri um
cartão de Natal completamente branco com a frase
“Aquelas coisas de sempre...” num canto, mas acho
que este foi considerado diferente demais. E dê-lhe
poesia, pensamentos inspiradores, má literatura e a
busca desesperada do diferente. Um cartão em forma

Pode-se inferir sobre o texto que
a) o cronista desconhece a verdadeira essência sobre
o Natal.
b) o tema natalino nao foi o principal enfoque para o discurso do texto.
c) nao ha referencia aos personagens natalinos.
d) ha uma reflexão sobre os estereótipos utilizados em
períodos de natal.

QUESTÃO 02
O subtítulo Crônica do Natal (de novo) demonstra que o
autor
a) discute as ideias natalinas por meio de um novo ângulo.
b) representa o natal como um fato que se intensifica a
cada ano.
c) narra, por meio de fatos, que a época natalina não
apresenta fatos inusitados.
d) aponta os episódios natalinos como os principais responsáveis pelas inovações.

QUESTÃO 03
Na frase “Mas porque podem fazer isso sem remorso.” O
conectivo “mas” representa uma ideia
a)
b)
c)
d)
3

contrária.
explicativa.
causal.
conclusiva.
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QUESTÃO 04

QUESTÃO 08

Pode-se inferir que a referência à Luana Piovani, no segundo parágrafo do texto, representa uma abordagem do
tipo natalino
a)
b)
c)
d)

Assinale a CORRETA correspondência entre o pronome
em negrito e o termo a que ele se refere:

construtivo.
Imagético.
Inovador.
caricaturado.

a) “Todas as crônicas de Natal já foram escritas e podem
escrevê-las de novo”. (todas).
b) “Uma vez sugeri um cartão de Natal completamente
branco com Um cartão em forma de sapato, de dentro
do qual saía uma meia: a frase “Aquelas coisas de

QUESTÃO 05

sempre...” num canto, mas acho que este foi conside-

Baseando-se nos parágrafos 3 e 4, pode-se compreender
que o intertexto se realizou, por meio da
a)
b)
c)
d)

rado diferente demais”. (cartão).
c) “Um cartão em forma de sapato, de dentro do qual
saía uma meia:...” (sapato).

paráfrase.
alusão.
referência.
paródia.

d) “Aquelas coisas de sempre”. (coisas).

QUESTÃO 06
Sobre os sinais de pontuação, leia e analise as assertivas
abaixo:

QUESTÃO 09

I.

O uso das aspas, na expressão: “O que eu gostaria
que papai noel me trouxesse” justifica-se pelo enquadramento de um possível titulo de crônica.
II. Os parênteses utilizados na informação (ou um facsimile) podem ser substituídos por dois travessões,
sem nenhum prejuízo à informação.
III. As reticências na frase “Aquelas coisas de sempre...”
significam que uma ideia pode ser completada.

Assinale o único elemento que NÃO participa da organização do texto
a) discurso de autoridade.
b) exposição argumentativa de idéias.
c) recorrência a citações.
d) simples narração dos fatos.

Marque a opção CORRETA:
a)
b)
c)
d)

As assertivas I e II estão erradas.
A assertiva III está errada.
As assertivas I, II e III estão corretas.
A assertiva II está errada

QUESTÃO 10

QUESTÃO 07
Fazendo um paralelo entre o subtítulo Crônica do Natal

O conectivo “e” na frase: “Um cartão em forma de sapato,
de dentro do qual saía uma meia: a meia para o Papai
Noel encher de preentes e o sapato para entrar no Ano
Novo de pé direito” estabelece com a oração anterior a
ideia semântica de
a)
b)
c)
d)

(de novo) - e o fechamento do texto “Enfim, tudo isto é
apenas para desejar a você... Aquelas coisas de sempre”,
pode-se afirmar que há um (a)
a) convite à desconstrução das idéias apresentadas.

adição.
conclusão.
explicação.
condição.

b) gradação de idéias.
c) oposição de defesas de tese.
d) ênfase às repetições de idéias natalinas.
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As questões 11 e 12 estão relacionadas à charge abaixo. Leia-a, atenciosamente:
TEXTO II

QUESTÃO 11

QUESTÃO 13

A resposta do quadrinho 4, referente à pergunta, no quadrinho 1, determina uma leitura

Pode-se inferir sobre as ideias relacionadas às palavras
“Arca” e “Titanic” um (a)

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

descompromissada.
aleatória.
crítica.
ideológica.

paráfrase.
Ironia.
metonímia.
hipérbole.

QUESTÃO 14

QUESTÃO 12

O conhecimento prévio sobre “Arca” (referência a Noé
- texto Bíblico) e “Titanic” (tragédia ocorrida no Oceano
Atlântico, em 15 de Abril de 1912) pode ser compreendido
como um intertexto da paródia, pois

Comparando a leitura da charge (Texto II) às idéias apresentadas na crônica de Veríssimo (Texto I), pode-se depreender que
a) em ambos os textos há um propósito contextual da
realidade.
b) o texto I revela fatos imaginários e o texto II apresenta
ideias futuristas.
c) os dois textos se distanciam de temas reais.
d) o texto I esta ligado à objetividade de fatos, enquanto
o texto II se liga à subjetividade.

a)
b)
c)
d)

repete a mesma trajetória marítima.
distancia da referência Bíblica.
aproxima ideias sobre as navegações.
enviesa ideias sobre referências marítimas.

QUESTÃO 15
O termo NOVO, utilizado na frase: “Nunca tenha medo de
tentar algo novo” do texto III e repetido de forma variada
no primeiro parágrafo, do texto I de Veríssimo: “Tenho inveja dos cronistas novos. Não porque eles não sabem
que todas as crônicas de Natal já foram escritas...” pode
ser morfologicamente entendido como

As questões 13, 14 e 15 estão baseadas no fragmento
abaixo. Leia-o e analise-o, atenciosamente:

TEXTO III

a) uma habilidade de identificar palavras em formas e
ações.
b) definição de seres no tempo e espaço.
c) qualificação de palavras de forma generalizada.
d) modificação de termos que apresentam ações.

“Nunca tenha medo de tentar algo novo. Lembre-se de
que um amador solitário construiu a Arca. Um grande
grupo de profissionais construiu o Titanic”.
(Luis Fernando Veríssimo (in) http://pensador.uol.com.br).
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QUESTÃO 19

Conhecimentos Específicos

Correlacione as colunas quanto às atribuições dos órgãos/instituições e escolha a alternativa CORRETA:

QUESTÃO 16

I. Reparação da renda
II. Indenização da sequela
III. Salubridade dos
ambientes de trabalho
IV. Vigilância
Epidemiológica

Desde 18 de maio de 1990 o Brasil ratifica a Convenção
161/85 da Organização Internacional do Trabalho – OIT.
Nesta, o país-membro assume o compromisso de, EXCETO:
a) Fomento da adaptação dos trabalhadores aos trabalhos.
b) Assistência na adoção de medidas de reabilitação
profissional.
c) Organização dos primeiros socorros e atendimento de
urgência.
d) Independência dos profissionais que prestem serviços
de saúde no trabalho.

a)
b)
c)
d)

1.
2.
3.
4.

INSS
SUS
MTE
Nenhum órgão
oficial

I-1; II-4; III-3; IV-2.
I-4; II-1; III-2; IV-3.
I-1; II-1; III-3; IV-2.
I-2; II-1; III-2; IV-3.

QUESTÃO 20
São atribuições do SUS previstas em lei, entre outras, EXCETO:

QUESTÃO 17

a) Assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho.
b) Caracterização de incapacidade laboral para fins previdenciários.
c) Participação na normatização, fiscalização e controle
dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições
e empresas públicas e privadas.
d) Revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais.

As doenças relacionáveis ao trabalho estão listadas de
maneira organizada segundo os grupos de patologias ou
processos mórbidos da CID-10. Estas associações, quando se referem a doenças prevalentes na comunidade em
geral, permitem ao médico do trabalho caracterizar, marque a alternativa CORRETA.
a)
b)
c)
d)

Nexo Técnico Epidemiológico.
Doença profissional (mesopatia ou Schilling 2/3).
Doença do trabalho (tecnopatia ou Schilling 1).
Risco relativo entre agravo e trabalho.

QUESTÃO 21
QUESTÃO 18

A lei garante expressamente ao sindicato dos trabalhadores requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo ambiente de trabalho,
quando houver exposição a risco iminente para a vida ou
saúde dos trabalhadores. Qual lei é essa? Marque a opção correta.

Segundo o parágrafo 3.º do artigo 6.º da LOS, a saúde do
trabalhador é definida como “um conjunto de atividades
que se destina, entre outras a…”, EXCETO:
a) Subsistência dos trabalhadores incapacitados ao trabalho.
b) Promoção e proteção da saúde do trabalhador.
c) Recuperação de agravos advindos das condições de
trabalho.
d) Reabilitação.

a)
b)
c)
d)
6

Lei 7.802
Lei 8.080
Lei 8.212
Lei 8.213
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QUESTÃO 22

QUESTÃO 26

Nem todos os trabalhadores segurados da Previdência
Social são cobertos pelo SAT (Seguro Acidente do Trabalho). Das categorias listadas abaixo, apenas uma é amparada por SAT. Assinale a opção CORRETA:

Considerando a Resolução CFM 1.488/1998, que trata de
normas específicas para médicos que atendam o trabalhador, pode-se afirmar que os médicos do trabalho devem, EXCETO:

a)
b)
c)
d)

Empregados domésticos.
Contribuintes individuais.
Empresários.
Segurados especiais.

a) Elaborar prontuários médicos dos trabalhadores sob
suas responsabilidades.
b) Fornecer ao trabalhador atestados e pareceres para o
afastamento do trabalho, inclusive fazendo referência
a período necessário de repouso.
c) Por à disposição do empregador tudo o que se refira ao atendimento, em especial cópia dos exames e
prontuário médico.
d) Assistir o trabalhador e atuar visando essencialmente
à promoção da saúde e à prevenção da doença.

QUESTÃO 23
O Nexo Técnico Epidemiológico – NTEP, decorre de um
estudo de coorte do Ministério da Previdência Social em
que foi estudada a associação entre:
Marque a alternativa CORRETA.
a)
b)
c)
d)

Doença e ramo de atividade econômica.
Acidente e risco.
Doença e função/profissão.
Setor da economia e acidentalidade típica.

QUESTÃO 27
Considerando a NR-15, um trabalhador mecânico de manutenção, por exemplo, que atue sob diferentes níveis de
pressão sonora, pode estar recebendo dose superior ao
limite de tolerância (LT). No caso em hipotético em que o
ruído contínuo por jornada dosado foi 93 dB(A) por 2h15’;
a 90 d(B)A por 2h10’ e a 84 dB(A) por 3h35’, qual a alternativa CORRETA, sabendo-se que para exposição a 93
dB(A) o LT é 2H40’ e para 90 dB(A) o LT é 4H00?

QUESTÃO 24
Assinale a alternativa ERRADA:
a) Quem tem direito a Aposentadoria Especial por exposição a agente nocivo tem também direito a Adicional
de Insalubridade.
b) Quem recebe Adicional de Insalubridade pode ter direito a Aposentadoria Especial.
c) Incapacidade uniprofissional permanente pode ensejar auxílio-acidente.
d) Segurado Especial é aquele que tem direito a Aposentadoria Especial.

a)
b)
c)
d)

A dose de ruído é de 1,39.
A dose de ruído é de 1,79.
A dose de ruído é de 2,39.
A dose de ruído é de 3,04.

QUESTÃO 25
QUESTÃO 28

Nos casos que envolvam a firma contratante e/ou seus
assistidos (atuais ou passados), o médico de empresa, o
médico responsável por qualquer programa de controle
de saúde ocupacional de empresa e o médico participante
do SESMT não podem atuar como:
I.
II.
III.
IV.

Peritos Judiciais.
Peritos Securitários.
Peritos Previdenciários.
Assistentes Técnicos.

a)
b)
c)
d)

as 4 afirmativas são verdadeiras.
3 afirmativas são verdadeiras e 1 é falsa.
2 afirmativas são verdadeiras e 2 são falsas.
1 afirmativas é verdadeira e 3 são falsas.

Segundo a classificação de Schilling, correlacione as colunas e escolha a alternativa CORRETA:
1.
2.
3.
4.
a)
b)
c)
d)
7

Silicose
Dermatite de contato alérgica
Varizes dos membros inferiores
Intoxicação por chumbo
1-III, 2-I, 3-II, 4-III.
1-I, 2-III, 3-II, 4-I.
1-II, 2-III, 3-I, 4-II.
1-I, 2-II, 3-III, 4-I.

I. Schilling 1
II. Schilling 2
III. Schilling 3
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QUESTÃO 29
Fazem parte das estratégias da RENAST- Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, EXCETO:
a) A rede de Cerests desempenha função de suporte técnico, educação continuada, coordenação de projetos de assistência, promoção e vigilância à saúde dos trabalhadores, no âmbito da sua área de abrangência.
b) Cerests devem ser a principal porta de entrada no sistema das ações intra e intersetoriais de Saúde do Trabalhador.
c) Cerests atuam como centros articuladores e organizadores no seu território de abrangência, das ações intra e intersetoriais de Saúde do Trabalhador, assumindo uma função de retaguarda técnica, entre outras.
d) No âmbito da Atenção Primária, particularmente da estratégia de Saúde da Família, deverão ser concentrados esforços no sentido de garantir o acesso a uma atenção qualificada para estabelecer o nexo causal entre agravo e trabalho.
QUESTÃO 30
Nos 4 audiogramas abaixo, escolha a opção que é compatível com PAIR (Perda Auditiva Induzida por Ruído):
a)

b)

c)

d)
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