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RIQUEZA DA LÍNGUA 
 

(...) Dominar a norma culta de um idioma é plataforma mínima de 
sucesso para profissionais de todas as áreas. Engenheiros, médicos, 
economistas, contabilistas e administradores que falam e escrevem certo, 
com lógica e riqueza vocabular, têm mais chance de chegar ao topo do que 
profissionais tão qualificados quanto eles, mas sem o mesmo domínio da 
palavra. Por essa razão, as mudanças ortográficas interessam e trazem 
dúvidas a todos. O acordo diz como se devem usar o hífen e o acento agudo 
e outros desses minúsculos sinais gráficos que já fizeram estatelar muitas 
reputações. A diferença entre um sucesso e um vexame pode ser 
determinada por uma simples crase mal utilizada. Portanto, não há como 
ignorar quando os sábios se reúnem para determinar o que é certo e errado 
no uso do português. 
   Nas grandes corporações, os testes de admissão concedem à 
competência linguística dos candidatos, muitas vezes, o mesmo peso que à 
aptidão para trabalhar em grupo ou ao conhecimento de matemática. Diversas 
pesquisas estabelecem correlações entre tamanho de vocabulário e 
habilidade de comunicação, de um lado, e ascensão profissional e ganhos 
salariais, de outro. Salte-se agora do micro para o macro. Uma decisão 
aparentemente arcana sobre o uso correto do trema, por exemplo, pode 
ganhar contornos bem mais amplos em um momento em que os idiomas 
nacionais sofrem todo tipo de pressão desestabilizadora. Como diz o linguista 
britânico David Crystal, a globalização e a revolução tecnológica da internet 
estão dando origem a um “novo mundo linguístico”. Entre os fenômenos 
desse novo mundo estão as subversões da ortografia presentes nos blogs e 
nas trocas de e-mails e o aumento no ritmo da extinção de idiomas. Estima-se 
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que um deles desapareça a cada duas semanas. Cresce a consciência de 
que as línguas bem faladas, protegidas por normas cultas, são ferramentas da 
cultura e também armas da política, além de ser riquezas econômicas. 
     
                     (TEIXEIRA, Jerônimo. Revista Veja, nº 36, 12 de Setembro de 
2007, p. 89. Texto adaptado.) 
 
 
QUESTÃO 01 
 
É correto afirmar que, nesse artigo, o autor NÃO:  
 
a) Explicita a opinião dele com relação ao uso adequado da língua 

portuguesa. 
b) Argumenta sobre a importância do domínio do vocabulário para o sucesso 

profissional. 
c) Tece comparações com ambientes diversos de uso linguístico. 
d) Descreve situações detalhadas sobre as mudanças da nova ortografia. 
 
 
QUESTÃO 02 
 
São exemplos de recursos usados pelo autor na construção do texto, 
EXCETO: 
 
a) Emprego de citações longas. 
b) Uso de elementos persuasivos. 
c) Exposição de opiniões e fatos relevantes. 
d) Argumentos calcados em vozes credenciadas. 
 
 
 
TEXTO II 

ASCENSÃO PELO VOCABULÁRIO 
 
 O bom uso da língua influi na carreira. Um estudo feito em 39 empresas 
americanas mostrou que a chance de ascensão profissional está diretamente 
ligada ao vocabulário que a pessoa domina. Quanto maior seu repertório, 
mais competência e segurança ela terá para absorver novas ideias e falar em 
público. 
 
(O’CONNOR,  Johnson.  Research Foundation e Paul Nation. Revista Veja, nº 
36, 12/09/07, p. 88)  
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QUESTÃO 03 
 
Pode-se afirmar que o texto II: 
 
a) apenas fortalece comentários do texto I. 
b) amplia os dados estatísticos do texto II. 
c) apresenta, como recurso persuasivo, dados comprobatórios. 
d) defende a ideia de que somente profissionais graduados têm ascensão. 
 
 
QUESTÃO 04 
 
A expressão “ Quanto maior seu repertório , mais competência e 
segurança...” 
O termo em destaque aponta, principalmente, para o fato de que: 
 
a) o domínio da gramática coloca o profissional em situação de prestígio. 
b) a ampliação lexical potencializa maior segurança e  ascensão profissional. 
c) falar em público se torna sinônimo de bagagem cultural e erudição. 
d) segurança no desempenho linguístico se traduz como exercício de 

competência profissional. 
 
 
QUESTÃO  05 
 
Comparando o texto II com o texto I, avalie as afirmativas e assinale V 
(verdadeiro ) e F (Falso): 
 
(   ) No primeiro texto, o articulista é um linguista e tem como público-alvo 
pessoas que se interessam pela língua e os fenômenos que a constituem. 
(   ) No texto II, predomina um tom de ironia, em relação ao tema apresentado. 
(   ) Em ambos os textos, percebem-se pontos de vista divergentes. 
 
 
Marque a alternativa com a sequência CORRETA, de cima para baixo: 
 
a) V – F – V. 
b) V – V – F. 
c) F – F – V. 
d) F – F – F. 
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QUESTÃO 06 
 
 
Há “pecados” da língua que comprometem a vida social e as pretensões 
profissionais de qualquer cidadão. Assinale o item, cuja revisão linguística 
NÃO está adequada à norma culta padrão: 
 
a) “Houveram problemas com os internautas dos blogs “.  
       “Houve problemas com os internautas dos blogs “. 
 
b) “Se ele dispor de tempo, irá enviar-lhe e-mail “.  
       “Se ele dispuser de tempo, irá enviar-lhe e-mail “. 
 
c) “Segue anexo duas cópias do texto ‘Riqueza da Língua’”.  
       “Seguem anexas duas cópias do texto ‘ Riquezas da Língua’”. 
 
d) “Esse assunto é entre eu e ela”.  
      “Esse assunto é entre ela e eu”. 
 
QUESTÃO 07 
 
Que alternativa apresenta as palavras que preenchem corretamente as 
lacunas abaixo? 
 
Esta é ___________ uma reforma ___________ incompleta, pois não unifica 
a escrita de fato e mexe _____________ em ____________ pontos que ainda 
restam confusos, como o uso do hífen e a escrita dos compostos. 
 
a) mesmo – meio – mal – bastantes . 
b) mesma – meia – mal – bastante. 
c) mesma – meio – mau – bastante. 
d) mesmo – meia – mau – bastantes. 
 
Leia os textos abaixo para responder às questões 08, 09 e 10. 
 
Conversa Digital 
Como a Internet mudou a ortografia 
 
“ Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo 
fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. 
Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me 
levaram a adotar diferentes métodos: a primeira é que eu não sou 
propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi 
outro berço; a segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. 
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Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no intróito, mas no cabo: 
diferença radical entre este livro e o Pentateuco”. 
 
“ alg1 tempo hesitei c devia abrir estas memórias pelo principio ou pelo fim, 
isto eh, se poria em 1º lugar o meu nascimto ou a minha morte. Suposto o uso 
vulgar seja começar pelo nascimto, 2 considerações me levaram a adotar ≠ 
metodo: a 1ª eh q  ñ sou propriamente 1 autor defunto, +  1 defunto autor, p/ 
qm q kmpa foi outro berço; a 2ª eh q o escrito ficaria assim + galante e + 
novo. moises, q tb contou a sua morte, ñ pôs no intróito, + no kbo: ≠  radical 
entre este livro e o pentateuco”. 
 

(O primeiro parágrafo de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de 
Assis, no original e traduzido para o “ internetês “. Revista Veja, 12 de 
Setembro de 2007, p. 92).  
 
QUESTÃO 08 
 
O texto de Machado de Assis, traduzido para o internetês, demonstra: 
 
a) formalidade no uso da tradução. 
b) incorporação de sinais gráficos. 
c) transgressão ao tema definido. 
d) inadequação de linguagem. 
 
 
QUESTÃO 09 
 
Pode-se depreender, por meio da linguagem do “internetês”, que o texto 
machadiano sofreu:  
 

a) interferência, pois a comunicação digital afetou a essência da língua oral. 
b) alteração temática. 
c) alteração no grau de formalidade linguística. 
d) modificação no emprego da concordância verbal. 
 
QUESTÃO 10 
 
No parágrafo original de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de 
Assis, há a seguinte afirmação: 
 “(...) Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no 
cabo...” 
 

Nesse trecho, a diferença radical entre o texto machadiano e o de Moisés 
caracteriza-se pela apresentação: 
a) de argumentos contraditórios e antitéticos. 
b) da opção pela estrutura composicional da narrativa. 
c) da época em que foram produzidos. 
d) das contradições entre autor defunto e defunto autor. 
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QUESTÃO 11 
 
 
Como atribuições do Sistema Único de Saúde, a Lei Federal n. 8.080 de 
19/09/90 define atuar na promoção da saúde com ações de: 
 
1- Vigilância epidemiológica, vigilância sanitária. 
2- Saúde do trabalhador, controle de endemias. 
3- Saúde ambiental, vigilância nutricional. 
4- Fiscalização do trabalho, atenção primária. 

 
São CORRETAS as afirmativas: 
 

a) 1, 2, 3 e 4. 
b) apenas 1,2,4. 
c) apenas 1,2,3 . 
d) apenas 2,3,4. 
 
 
QUESTÃO 12 
 
 A Portaria Nº 399 de 22/02/2006, Ministério da Saúde, Pacto pela Vida, em 
Defesa do SUS e da Gestão apresenta orientações e estratégias organizadas 
em três eixos: 
 
1- Pacto pela Vida, que propõe um conjunto de metas relativo a áreas 

prioritárias para a saúde do idoso, controle do câncer do colo de útero e de 
mama, redução da mortalidade infantil e materna, fortalecimento da 
capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, promoção da 
saúde e fortalecimento da atenção básica. 

2-  Pacto em Defesa do SUS, que traz compromissos políticos de luta pelos 
princípios e consolidação do SUS. 

3- O Pacto de Gestão, que reúne proposições direcionadas ao fortalecimento 
do planejamento, da regionalização, da gestão do trabalho e da formação 
dos profissionais de saúde. 

 
São CORRETAS as afirmativas: 
 
a) somente 1,2 e 3. 
b) 1 e 2 somente. 
c) 2 e 3 somente. 
d) somente a afirmativa 1. 
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QUESTÃO 13 
 
Assinale a alternativa considerada CORRETA: 
 
 De acordo com a Constituição Federal do Brasil, 1988, o Sistema Único de 
Saúde será financiado com recursos do orçamento: 
 
a) da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. 
b) dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
c) da seguridade social, da União e dos Estados.  
d) da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e das Universidades públicas e privadas. 
 
QUESTÃO 14 
 
Conforme a Norma Operacional de Assistência à Saúde – NOAS SUS 
01/2001, o processo de regionalização é adotado como estratégia de 
hierarquização dos serviços de saúde e da busca de maior equidade no 
Sistema Único de Saúde.  
 
Acerca do processo de regionalização é correto afirmar, EXCETO: 
 

a) O Plano Diretor de Regionalização da assistência à saúde, em cada 
Estado e no Distrito Federal, baseia-se na definição de prioridades de 
intervenção coerentes com as necessidades de saúde da população.  

b)  O PDR deve contemplar a lógica do planejamento integrado, 
compreendendo a noção de territorialidade restrita apenas à área de 
abrangência geográfica de um município.  

c) O PDR deverá ser elaborado na perspectiva de garantir o acesso de 
todos os cidadãos aos serviços necessários à resolução de seus 
problemas de saúde, em qualquer nível de atenção, diretamente ou 
mediante o estabelecimento de compromissos entre gestores, para o 
atendimento de referências intermunicipais.  

d) O município-polo é aquele que, de acordo com a definição da estratégia 
de regionalização de cada Estado, apresente papel de referência para 
outros municípios.  
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QUESTÃO 15 
 
Segundo ROUQUAYROL, a confirmação do diagnóstico de casos notificados 
de uma doença provavelmente associados a uma epidemia: 
 
a) deve ser feita exclusivamente por uma equipe de epidemiologistas. 
b) deve estar baseada em critérios estabelecidos para a confirmação do 

caso e requer confirmação laboratorial. 
c) somente poderá ser feita após a ocorrência de dez ou mais casos da 

mesma doença em uma semana.  
d) tem como finalidade principal determinar a eficácia das vacinas. 

 
 

QUESTÃO 16 
 
A escola de primeiro grau “Monteiro Lobato”, do município de Jeca Tatu, tem 
321 crianças matriculadas. Nos meses de agosto e setembro/2010, ocorreram 
91 casos de varicela entre os alunos, sendo que, durante a primeira semana 
de setembro/10, registraram-se 19 casos novos da doença e no mês anterior 
37 crianças já haviam ficado doentes. 
 
A taxa de incidência (%) para a primeira semana de setembro é de:  
a) 13% 
b) 10% 
c) 2,23% 
d) 6,7% 

  
 
QUESTÃO 17 
 
Associe o primeiro quadrado com o segundo, em relação às doenças 
transmissíveis no Brasil e suas características: 
 
           
    
                           
 
 
 
 
A sequência  CORRETA, de cima para baixo, e: 
 
a) 1, 2, 1, 2 e 2. 
b) 1, 2, 1, 1 e 1. 
c) 1, 1, 2, 2 e 2. 
d) 2, 1, 2, 2 e 2. 

1-Caráter persistente 
2-Caráter declinante 

(   ) Hepatite B 
(   ) Hepatite C 
(   ) Sarampo 
(   ) Meningite B 
(   ) Meningite C 
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QUESTÃO 18 
 

Conforme Portaria GM/MS nº 648 - Programa Saúde da Família, NÃO 
compete ao Agente Comunitário da Saúde: 
 
a) Promover ações intersetoriais e parcerias com organizações para a 

melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente. 
b) Realizar o cadastramento das famílias da área de abrangência da Unidade 

de Saúde. 
c) Ministrar medicamentos conforme a prescrição do médico e sob a 

supervisão do enfermeiro. 
d) Desenvolver práticas de educação à saúde junto a população. 
 
QUESTÃO 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
A citação acima faz referência à (ao): 
 
a) integralidade da atenção a saúde. 
b) regionalização da assistência a saúde. 
c) hierarquização da assistência a saúde. 
d) acolhimento dos usuários nos serviços de saúde. 
 

QUESTÃO 20 
 
QUEM É O PRINCIPAL RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO AO 
DOENTE E PELA SAÚDE DA POPULAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAETÉ?  
 
Assinale a afirmativa considerada CORRETA: 
 
a) Sempre que a complexidade do problema de saúde extrapolar a 

capacidade do município de resolvê-lo, o usuário deverá procurar 
assistência nas capitais dos estados ou no Distrito Federal. 

b) O principal responsável deve ser o município, através das suas 
instituições próprias ou de instituições contratadas.       

c) O principal responsável deve ser o município polo, ou seja, aquele que 
possui  população  superior a 100 mil habitantes. 

d) Conforme o grau de complexidade do problema, entram em ação as 
secretarias estaduais de saúde e, neste caso, o órgão fiscalizador passa 
a ser próprio Ministério da Saúde. 

“é um momento de estabelecimento de vínculos, confiança e um local 
privilegiado para a construção de responsabilizações para com o usuário, 
não apenas do profissional ou da equipe cuidadora, mas da unidade como 
um todo. No entanto, a força deste dispositivo repousa na implementação de 
outros, como a classificação de riscos”. 
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QUESTÃO 21 

 
É dever do servidor público, EXCETO: 
 
a) Observar as normas legais regulamentares. 
b) Cumprir todas as ordens superiores. 
c) Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que 

tiver conhecimento em razão do cargo. 
d) Manter conduta compatível com a moralidade publica. 

 
 

QUESTÃO 22 
 
É proibido ao servidor público: 
 
I- Ausentar-se do serviço, sem prévia autorização da chefia imediata. 
II- Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal, em detrimento da 

dignidade da função pública. 
III- Utilizar de pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços 

particulares. 
IV- Representar contra ilegalidade, omissão, ou abuso de poder quando 

praticado pelas chefias superiores. 
     
São CORRETAS as afirmativas: 
 
a) I, II, III somente. 
b) I e IV somente. 
c) II e IV somente. 
d) I, II e IV somente. 
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QUESTÃO 23 
 
Para estabelecimento de nexo causal entre transtornos de saúde e as 
atividades do trabalhador devem ser considerados: 
 
I - história clinica e ocupacional 
II - exame clínico ( físico e mental ) 
III - estudo do local e da organização do trabalho 
IV - dados epidemiológicos 
 
São CORRETAS as afirmativas: 
a) I, II, III e IV. 
b) I e IV somente. 
c) I, II e III somente 
d) I, II e IV somente. 

 
 
QUESTÃO 24 
 
A metodologia de avaliação de ruído compreende as seguintes etapas: 
 
I - oleta de informação relativa da indústria e ou posto de trabalho. 
II - medição do ruído. 
III - elaboração de dados. 
IV - apresentação e interpretação dos dados. 
V - registro dos dados. 
 
Do ponto de vista metodológico, a sequência considerada CORRETA é: 
a) II, III, IV, V, I. 
b) II, V, III e IV. 
c) I, II, III, IV, V 
d) II, III, IV, V, I 
 
 
QUESTÃO 25 
 
Em relação à Saúde do Trabalhador, são diretrizes políticas do Sistema Único 
de Saúde, EXCETO: 
    
a) Articulação intra e intersetoriais. 
b) Atenção integral à Saúde dos Trabalhadores. 
c) Estruturação de Rede de Informações em saúde do Trabalhador. 
d) Articulação com os setores empresariais e sindicais visando a co-gestão e 

financiamento dos Centros de Referencia em Saúde do trabalhador. 
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QUESTÃO 26 
 
São ações de Saúde do Trabalhador na Atenção Básica do SUS, EXCETO: 
 
a) Rotina de coleta sistemática da história ocupacional para estabelecimento 

da relação entre adoecimento e o trabalho. 
b) Definição da concessão de benefício previdenciário, por meio do INSS. 
c) Busca ativa de casos de doenças relacionadas ao trabalho. 
d) Levantamento cartográfico das atividades produtivas na área de 

abrangência da unidade de saúde. 
 
 
QUESTÃO 27 
 
Conforme estabelecido por evidências cientificas, as patologias abaixo 
contraindicam o trabalho em turnos, EXCETO: 
 
a) Hipertensão arterial requerendo uso de múltiplos medicamentos.  
b) Doença coronariana com história de infarto de miocárdio e/ou angina 

instável. 
c) Quadro ansiogênico. 
d) Epilepsia. 
 
QUESTÃO 28 
 
Em relação à dermatite alérgica de contato, sobre a interpretação do teste de 
contato, é correto afirmar, EXCETO: 
 
a) Na presença de polissensiblização, com a retirada de todos os alérgenos 

detectados e não havendo cura, deverá ser investigada, através de 
anamnese ocupacional, a presença de outros alérgenos. 

b) Na presença de monossensibilização, um alérgeno positivo é o 
responsável pela Dermatite Alérgena de Contato e sua retirada total leva à 
cura da dermatose. 

c) Na presença de polissensibilização, com vários alérgenos positivos, a 
retirada de todos leva à cura ou à melhora significativa da dermatose. 

d) Na ausência de cura com a retirada dos alérgenos, podemos afirmar tratar-
se de dermatite factícia, dermatite artefacta e/ou autolesionismo. 
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QUESTÃO 29 
 
As dermatoses ocupacionais estão condicionadas a causas diretas (D) e 
indiretas ( I ). 
Caracterize as causas abaixo: 
 
(    ) radiações ionizantes. 
(    ) clima 
(    ) idade 
(    ) etnia 
(    ) cobalto presente no cimento. 
 
A sequência CORRETA dos condicionantes das dermatoses ocupacionais, de 
cima para baixo, é: 
a) D, D, I, I, I 
b) D, D, I, I, D 
c) D, D, I, D, D 
d) D, I, I, I, D 
 
 
QUESTÃO 30 
 
Em relação à radiação ionizante, considere o conceito de irradiação ( I ) e 
contaminação radiológica ( C ) e faça a associação: 
 
(    ) Administração de radiotraçadores para diagnóstico em medicina. 
(    ) Tratamento de radioterapia. 
(    ) Contato físico com rejeitos radioativos de instalações nucleares. 
(    ) Rx convencional e contrastado. 
 
De cima para baixo, a sequência CORRETA da associação estabelecida,  é: 
 
a) C, I, C, I 
b) I, I, C, I 
c) C, C, C, I 
d) I, C, I, I 
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QUESTÃO 31 
 
As Pneumoconioses podem ser divididas, do ponto de vista didático, em 
Fibrogênicas (1 ) e Não Fibrogênicas ( 2 ).  Associe a 1ª  coluna com a  2ª 
coluna: 
 
Tipo de Pneumoconiose Agente  causador 

 
1- Fibrogênica   
2- Não fibrogênica 

 
 
 

(    ) Talco 
(    ) Sílica  
(    ) Asbesto  
(    ) Estanho   
                                          (    
) Sulfato de Bário 
 

 
A associação CORRETA, de cima para baixo, é: 
a) 1-1-1-2-2 
b) 1-1-2-2-2 
c) 2-2-2-1-1 
d) 2-2-1-1-2 
 
QUESTÃO 32 
 
Associe a 1ª coluna de acordo com a 2ª coluna 
 
Agravo à saúde Profissão de risco 
 
 
1- Asbestose 
2- Baritose  
3- Silicose 
4- Estanose 
 

(    )     Ensacador de sulfato de bário 
(    )     Trabalhador na extração de 
amianto 
(    )     Trabalhador na industria de 
cerâmica 
(    )     Trabalhador na industria de 
vidro 
 

 
De cima para baixo, a sequência CORRETA é: 
a) 2-1-4-3 
b) 2-1-3-4 
c) 2-1-3-3 
d) 1-3-4-4 
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QUESTÃO 33 
 
Um trabalhador rural - em plantação de tomates -  apresentando cefaleia 
intensa, náusea, vômitos, cólicas abdominais, tontura fraqueza generalizada, 
parestesia, dispneia, salivação e sudorese acentuada é conduzido para uma 
Unidade Básica de Saúde. 
 
As melhores condutas a serem adotadas pelos profissionais de saúde da 
Unidade Básica deverão ser, EXCETO: 
 
a) Administração de sintomáticos, definindo retorno para o domicilio e 

programação de visitas a serem realizadas pelo agente comunitário de 
saúde. 

b) Estabelecimento de diagnóstico e nexo profissional. 
c) Remoção do paciente para serviço de urgência. 
d) Realização de visita ao local de trabalho do paciente 
 
QUESTÃO 34 
São sinais e sintomas associados a intoxicação por chumbo, EXCETO: 
 
a) Encefalopatia, linha gengival de Burton. 
b) Mialgia, parestesia. 
c) Cardiomegalia, episódios intermitentes de hipertensão arterial. 
d) Fadiga, constipação intestinal, tremores. 

 
QUESTÃO 35 
Na exposição ocupacional a material biológico, para avaliação quanto ao 
potencial de transmissão de HIV/hepatite B/hepatite C, devem-se observar os 
seguintes critérios: 
 
I - tipo de exposição 
II - tipo e quantidade de fluido e tecido 
III - status sorológico da fonte 
IV - status sorológico do acidentado 
V - susceptibilidade do profissional exposto 
 
São CORRETAS as afirmativas: 
a) I, III, IV, V somente. 
b) II, III, IV, V somente. 
c) I, II, III e IV somente. 
d) I, II, III, IV, V 
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QUESTÃO 36 
 
São fontes de dados para a Saude do Trabalhador na Atenção Básica, 
EXCETO: 
 
a) SINAN- Sistema Nacional de Agravos de Notificação. 
b) SIA – Sistema de Informações Ambulatoriais. 
c) SINASC- Sistema de Informações de Nascidos Vivos. 
d) SIH- Sistema de Informações Hospitalares. 
 
 
QUESTÃO 37 
 
A etiologia das LER/Dort é multifatorial. Vários fatores contribuem para gerar 
respostas do organismo e produzem as LER/Dort. 
 
São elementos que caracterizam a exposição a fatores de risco: 

I- Região anatômica- exemplo: punho, cotovelo, ombro. 
II- Intensidade do fator de risco. 
III- Variação de tempo- duração do ciclo de trabalho, distribuição das 

pausas, estrutura de horários, etc. 
IV- Tempo de exposição – definição da latência do agravo. 

 
São CORRETAS as afirmativas: 
 
a) I, II, III e IV. 
b) I, II, III somente. 
c) I, II somente. 
d) II e III somente. 
 
 
QUESTÃO 38 
 
Os fatores de risco das LER/Dort podem estar relacionados com, EXCETO: 
 
a) Exposição a vibrações.  
b) Existência de co-morbidades psiquiátricas. 
c) Pressão mecânica localizada. 
d) Carga mecânica músculo-esquelética. 
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QUESTÃO 39 
 
São corretas as afirmativas em relação à Previdência Social, EXCETO: 
 
a) Segurados obrigatórios são todos os trabalhadores urbanos e rurais que 

exercem atividades remuneradas não sujeitas a regime próprio de 
previdência social (reservada aos servidores públicos). 

b) A aposentadoria por invalidez - quando definida pela Perícia Médica do 
INSS - pode ser reavaliada de 02 em 02 anos. 

c) Todo trabalhador aposentado por invalidez faz jus ao acréscimo de 25% 
no valor do benefício previdenciário. 

d) Previdência Social é o seguro social que substitui a renda do segurado-
contribuinte por motivo de: doença, acidente de trabalho, velhice, 
maternidade, morte, reclusão. 

 
 
QUESTÃO 40 
 
São atribuições dos Centros de Referencia em Saúde do Trabalhador 
(CEREST): 
 
I -   Prover suporte técnico às ações de Saúde do Trabalhador. 
II -  Apoiar a realização das ações de vigilância em Saúde do Trabalhador. 
III - Recolher, sistematizar e difundir informação de interesse para a Saúde do 
Trabalhador. 
IV - Implementar protocolos de atenção à Saúde do Trabalhador. 
 
São CORRETAS as afirmativas: 
 
a) I, II e IV somente. 
b) I, III e IV somente. 
c) I e IV somente. 
d) I, II, III, IV. 
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