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2.

Atente para as seguintes afirmações:

CONHECIMENTOS GERAIS

I. Destituídos de qualquer qualidade pessoal, os hoLíngua Portuguesa
Atenção:

mens-placa, em sua função mais recente, funcionam como meros sinalizadores físicos da localização dos negócios.

As questões de números 1 a 8 referem-se ao texto
seguinte.

II. No terceiro parágrafo, as referências à Estátua da
Liberdade, Marilyns e Kennedys mostram como a
propaganda se vale de imagens estereotipadas
para incutir prestígio em certos produtos.

Os homens-placa
Uma cabeleira cor-de-rosa ou verde, um nariz de palhaço, luvas de Mickey gigantescas, pouco importa. Eis que surge
numa esquina, e replica-se em outras dez, o personagem mais
solitário de nossas ruas, o homem-placa das novas incorporações imobiliárias. Digo homem-placa, não porque ele seja vítima
do velho sistema de ficar ensanduichado entre duas tábuas de
madeira anunciando remédios ou espetáculos de teatro, nem
porque, numa versão mais recente, amarrem-lhe ao corpo um
meio colete de plástico amarelo para avisar que se compra ouro
ali por perto. Ele é homem-placa porque sua função é mostrar, a
cada encruzilhada mais importante do caminho, a direção certa
para o novo prédio de apartamentos que está sendo lançado.
Durante uma época, a prática foi encostar carros velhíssimos, verdadeiras sucatas, numa vaga de esquina, colocando o anúncio do prédio em cima da capota. O efeito era

III. A despersonalização a que se submetem os homens e mulheres-placa só não é maior do que a
que sofre um guardador de carros.
Em relação ao texto, está correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

3.

ruim, sem dúvida. Como acreditar no luxo e na distinção do edifício Duvalier, com seu espaço gourmet e seu depósito de vinho
individual, se todo o sonho estava montado em cima de um
Opala 74 cor de tijolo com dois pneus no chão?
Eliminaram-se os carros-placa, assim como já pertencem
ao passado os grandes lançamentos performáticos do mercado
imobiliário. A coisa tinha, cerca de dez anos atrás, proporções
teatrais. Determinado prédio homenageava a Nova York eterna:
mocinhas eram contratadas para se fantasiarem de Estátua da
Liberdade, com o rosto pintado de verde, a tocha de plástico
numa mão, o folheto colorido na outra. Ou então era o Tio Sam,
eram Marilyns e Kennedys, que ocupavam a avenida Brasil, a
Nove de Julho, as ruas do Itaim.
Esses homens e mulheres-placa não se comparam sequer ao guardador de carros, que precisa impor certa presença
ao cliente incauto. Estão ali graças à sua inexistência social. Só
que sua função, paradoxalmente, é a de serem vistos; um cabe-

4.

(Adaptado de: Marcelo Coelho, www.marcelocoelho.folha.
blogspot.uol.com)

Os homens e mulheres-placa, no desempenho de sua
função, evidenciam o paradoxo
(A)

(B)

2

da reduzida eficácia que esse antigo e bem-sucedido recurso publicitário obtém nos dias atuais.
de se preservar o romantismo do passado na utilização de uma técnica moderna de comunicação.

Considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente o
sentido de um segmento em:
(A)

replica-se em outras dez (1 parágrafo) = contestase em dez outras.

(B)

incorporações imobiliárias (1 parágrafo) = admissões de imóveis.

(C)

lançamentos performáticos (3 parágrafo) = propulsões cuidadosas.

(D)

impor certa presença (4 parágrafo) = submeter a
aparência.

(E)

graças à sua inexistência social (4 parágrafo) =
devido à falta de sua identidade pública.

o

o

o

o

o

_________________________________________________________

lo azul, um gesto repetitivo apontando o caminho já bastam.

1.

I, II e III.
I e II, somente.
I e III, somente.
II e III, somente.
II, somente.

O autor justifica a afirmação O efeito era ruim, sem dúvida,
o
(2 parágrafo) mostrando
(A)

o contrassenso de se anunciar um produto sofisticado por meio de um recurso grosseiro.

(B)

o modesto resultado financeiro que se obtém pela
publicidade apoiada em homens-placa.

(C)

a ineficácia de uma propaganda sofisticada voltada
para uma clientela de pouco poder aquisitivo.

(D)

a impossibilidade de se tentar exaltar simultaneamente aspectos contraditórios de um produto.

(E)

o pífio resultado obtido por quem busca valorizar o
que é barato por meio de recursos baratos.

_________________________________________________________

5.

o

No 3 parágrafo, o autor se vale da expressão A coisa
referindo-se, precisamente,
(A)

à eliminação mais que justificável dos carros-placa.

(C)

de se chamar a atenção para a ostensiva presença
pública de quem está imerso no anonimato.

(B)

ao prestígio inconteste dos mais antigos recursos
publicitários.

(D)

da teimosa insistência dos empreendedores financeiros numa anacrônica tática de vendas.

(C)

às características teatrais dos carros-placa.

(D)

(E)

da resignação com que fazem de seus próprios corpos matéria de propaganda imobiliária.

aos desempenhos
imobiliárias.

(E)

ao inesperado crescimento do mercado imobiliário.

teatrais

das

campanhas
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6.

Todos os fins são nobres para quem os justifica, seja
uma sociedade sem descrentes, sem classes ou sem raças
impuras. O próprio sacrifício de ovos pelo sacrifício de ovos tem
uma genealogia respeitável, a ideia de regeneração (dos outros)
pelo sofrimento e pelo sangue acompanha a humanidade desde
as primeiras cavernas. Ou seja, até os sádicos têm bons
argumentos. Mas o fim das ideologias teria decretado o fim do
horror terapêutico, do mito da salvação pela purgação que o
século passado estatizou e transformou no seu mito mais
destrutivo.
O fracasso do comunismo na prática acabou com a desculpa, racional ou irracional, para o stalinismo. O tempo não
redimiu o horror, o fim foi só a última condenação dos meios.

Está clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Há momentos onde o afã de se fazer propaganda
não mede esforços para lançar mão dos mais grotescos recursos.
Ainda se vê em grandes cidades as figuras antagônicas de pobres entalados em cartazes nos quais se
diz venderem ouro.
Muitos acreditam ter requinte em morar num edifício
de nome estrangeiro, além das novidades ligadas à
onda de gastronomia.
Quando o corpo humano se reduz em suporte exclusivamente material para qualquer coisa, nossa dignidade deixa de ter preço.
Requer-se de um guardador de carros, diferentemente do que ocorre com um homem-placa, que tenha iniciativa e presença.

(Adaptado de: Luis Fernando Verissimo, O mundo é bárbaro)

9.

_________________________________________________________

7.

Estão plenamente observadas as normas de concordância
verbal na frase:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Destinam-se aos homens-placa um lugar visível nas
ruas e nas praças, ao passo que lhes é suprimida a
visibilidade social.
As duas tábuas em que se comprimem o famigerado
homem-placa carregam ditos que soam irônicos,
como “compro ouro”.
Não se compara aos vexames dos homens-placa a
exposição pública a que se submetem os guardadores de carros.
Ao se revogarem o emprego de carros-placa na propaganda imobiliária, poupou-se a todos uma demonstração de mau gosto.
Não sensibilizavam aos possíveis interessados em
apartamentos de luxo a visão grotesca daqueles velhos carros-placa.

_________________________________________________________

10.

_________________________________________________________

8.

É preciso corrigir, devido à má estruturação, a redação
da seguinte frase:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Não se sabe a quem ocorreu a ideia, uma vez que
condomínios de luxo certamente não combinam com
sucata, de que usaram como base de anúncio.
Alguém, num momento infeliz, teve a lamentável
ideia de usar carros velhos como suporte de propaganda para a venda de imóveis de luxo.
Definitivamente, quem procura imóvel com espaço
gourmet ou depósito de vinho individual não se deixará atrair pela propaganda apoiada num velho
Opala de cor berrante.
Os homens-placa ficam ensanduichados entre tábuas ou pranchas de metal, transportando-as pelas
ruas reduzidos à condições de suporte.
Sensibilizou-se o autor do texto com a condição humilhante desses homens e mulheres-placa, tratados
como se fossem coisas, destituídos de sua humanidade.

As questões de números 9 a 15 referem-se ao texto
seguinte.
Meios e fins
O crítico José Onofre disse uma vez que a frase “não se
faz uma omelete sem quebrar ovos” é muito repetida por gente
que não gosta de omelete, gosta do barulhinho dos ovos sendo
quebrados. Extrema esquerda e extrema direita se parecem não
porque amam seus ideais, mas porque amam os extremos, têm
o gosto pelo crec-crec.
A metáfora da omelete é “o fim justifica os meios”, em
linguagem de cozinha. O fim justificaria todos os meios extremos de catequização e purificação, já que o fim é uma humanidade melhor – só variando de extremo para extremo o conceito
de “melhor”.
TRT14-Conhec.Gerais1

As palavras catequização (doutrinação religiosa) e purificação (tornar puro, depuração, limpeza), do segundo parágrafo, têm, respectivamente, desdobramentos nas seguintes expressões do terceiro parágrafo:
(A) sem classes e genealogia respeitável.
(B) regeneração pelo sofrimento e o fim das ideologias.
(C) sem descrentes e regeneração pelo sangue.
(D) regeneração pelo sangue e sem classes.
(E) o fim das ideologias e o mito da salvação.

_________________________________________________________

11.

Resume em linguagem correta o sentido do último parágrafo do texto o que está em:
(A) A desculpa de que era necessário o horror do
stalinismo, irremissível, desapareceu com o fracasso
do comunismo.
(B) Com o fim do comunismo sem remissão, pretendeuse não haver mais desculpa mediante os horrores do
stalinismo.
(C) O fracasso do comunismo e do stalinismo não redimiram o tempo de horrores, tanto quanto a justificação dos meios.
(D) Quem desculpasse, pela razão ou não, os horrores
do stalinismo, não irá mais justificá-lo pelo fracasso
do comunismo.
(E) Os horrores do stalinismo e o fracasso do comunismo
foram meios para fins condenáveis, ora cessados.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Atenção:

Para o crítico José Onofre, muitos dos que repetem a frase “não se faz uma omelete sem quebrar ovos” querem,
com ela,
(A) justificar o difícil caminho que deve ser penosamente
trilhado para se chegar a um bom resultado.
(B) mascarar o gosto pela violência mesma dos processos radicais, independente dos objetivos finais.
(C) revelar a necessidade da violência quando o fim último pretendido for o da conciliação permanente.
(D) despertar a consciência de quem trabalha para o
oportunismo de quem somente colhe os frutos do labor alheio.
(E) ilustrar a tese de que aos mais altos ideais corresponde sempre a exigência dos mais altos sacrifícios.

12.

O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se
numa forma do plural para preencher adequadamente a
lacuna da frase:
(A) Os ovos de que se ...... (compor) a omelete ilustram
o caso em que a violência de um ato se justifica
pela causa a que serve.
(B) A todos os meios extremos ...... (costumar) corresponder, segundo os radicais, uma justificativa aceitável.
(C) Mesmo aos maiores sádicos ...... (poder) ocorrer
uma certa direção de argumentos para justificar
seus horrores.
(D) Agrada aos extremistas propagar que, a menos que
se ...... (quebrar) ovos, nunca se fará uma omelete.
(E) Aos sádicos ...... (dever) agradar ouvir os ovos quebrando-se, como preâmbulo de uma omelete.
3

Caderno de Prova ’E05’, Tipo 001
13.

17.

Está adequada a correlação entre tempos e modos verbais na frase:
(A)

Um fim talvez justificaria os meios caso estes implicarem sacrifícios que não se distribuam desigualmente.

(B)

Ele acredita que haverão de justificar-se todos os
meios quando os fins representarem um ganho de
alcance coletivo.

(C)

Tão logo fossem denunciados os horrores do
stalinismo, os comunistas devem ter revisto suas antigas convicções.

(D)

Será que alguém acreditou que uma sociedade sem
classes e sem preconceitos possa ter-se formado
num regime autoritário?

(E)

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

18.

Se a catequese pudesse propagar a fé religiosa sem
recorrer à intimidação, talvez os convertidos tenham
sido mais numerosos.

Pode-se substituir o elemento sublinhado pelo que está
negritado entre parênteses, sem prejuízo para a correção
e o sentido da frase, no seguinte caso:
(A)

Extrema esquerda e extrema direita se parecem não
porque amam seus ideais, mas porque amam os
extremos. (não obstante)

(B)

Todos os fins são nobres para quem os justifica.
(com aquele que)

(C)

O próprio sacrifício de ovos pelo sacrifício de ovos
tem uma genealogia respeitável. (extrinsecamente)

No Mozilla Thunderbird 2.0,
(A)

a agenda permite configurar vários tipos de alarmes
de compromissos.

(B)

contas de usuários de webmail podem ser acessadas pelo Thunderbird simplesmente fornecendo o
nome de usuário e senha.

(C)

tentativas de golpe, no qual a mensagem recebida é
usada para convencer o usuário a fornecer dados
pessoais, são alertadas pela ferramenta anti-spam.

(D)

uma conexão segura pode ser configurável por meio
do protocolo SMTP.

(E)

o campo Cco é utilizado para criptografar a mensagem a ser enviada.

_________________________________________________________

19.

Na Internet,

(D)

(...) o fim é uma humanidade melhor – só variando
de extremo para extremo o conceito de melhor. (a
menos que varie)

(A)

Cookies são grupos de dados gravados no servidor
de páginas, acerca de costumes de navegação do
usuário para facilitar seu próximo acesso ao site.

(E)

O fim justificaria todos os meios extremos, já que o
fim é uma humanidade "melhor". (porquanto)

(B)

um serviço de banda larga ADSL pode disponibilizar
velocidade superior a 10 MB, quando conectado à
porta serial.

A exclusão das vírgulas NÃO alterará o sentido da seguinte frase:

(C)

um serviço hospedado em um servidor pode ser
acessado pela URL ou pelo seu endereço IP.

(A)

O fracasso do comunismo, na prática, acabou com a
desculpa para o stalinismo.

(D)

(B)

Quem recorre aos meios extremos, condenados pelos
democratas, costuma dá-los como necessários.

uma forma de se fazer uma pesquisa com maior
objetividade e se obter respostas mais próximas do
tema pesquisado em sites de busca é fazer uma
pergunta direta, encerrada com ponto de interrogação.

(C)

Até mesmo os sádicos se valem, aqui e ali, de argumentos dados como irrefutáveis.

(E)

(D)

Mesmo os stalinistas, que não acreditavam nesses
horrores, passaram a execrar seu velho ídolo.

o download é uma transferência de arquivos de
algum ponto da Internet para o computador do
usuário, por meio do servidor SMTP.

(E)

As metáforas, que costumam tornar mais concretas
as ideias, são úteis e expressivas.

_________________________________________________________

15.

Arquivo.
Editar.
Exibir.
Formatar.
Ferramentas.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

14.

No Microsoft Word 2003 a utilização dos assistentes é
configurada a partir do menu Ajuda e, em casos específicos um assistente pode ser encontrado em outro menu da
barra de menus. No BrOffice.org 3.1 Writer, os assistentes
estão disponíveis no item Assistentes do menu

_________________________________________________________

20.

Em relação a organização e gerenciamento de arquivos e
pastas no ambiente Windows XP, é correto afirmar:

_________________________________________________________

(A)

Windows Flip e Windows Flip 3D são funcionalidades para
gerenciar janelas. Em relação aos sistemas operacionais
Windows XP e Windows Vista é correto afirmar:

No Windows Explorer, o bloqueio de uma pasta para
uso apenas de seu proprietário é indicado pela presença da figura de uma mão integrada ao respectivo
ícone.

(B)

(A)
(B)

O uso combinado das teclas Shift, Alt e Del serve
para apagar um arquivo, sem que ele seja encaminhado para a lixeira.

(C)

A organização de pastas e arquivos pode ser feita
dentro do painel esquerdo do Windows Explorer.

(D)

A renomeação de uma pasta ou arquivo pode ser
feita tanto no painel esquerdo quanto no painel
direito do Windows Explorer.

(E)

Usar o mouse para arrastar um arquivo de uma
pasta para outra, dentro do mesmo drive de disco é
uma operação de recortar e colar, sucessivamente.

Noções de Informática
16.

(C)
(D)
(E)
4

Ambos integram as duas funcionalidades.
O XP utiliza apenas o Flip por meio da combinação
das teclas Alt e Tab.
No Vista inexiste o Flip, já que o Flip 3D engloba as
duas funcionalidades.
No Vista, o Flip 3D é utilizado por meio da combinação das teclas logotipo Windows e Tab.
O XP utiliza apenas o Flip por meio da combinação
das teclas logotipo Windows e Tab.
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24.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Atenção:

Considere o enunciado a seguir para responder às
questões de números 21 e 22.

Com o objetivo de avaliar a associação entre exposi-

Considera-se como dia do acidente, no caso de doença
profissional ou do trabalho,
(A)

a data do início da incapacidade laborativa para o
exercício da atividade habitual, ou o dia da segregação compulsória, excetuando-se o dia em que for
realizado o diagnóstico.

(B)

o dia em que for realizado o diagnóstico, ou o dia da
segregação compulsória, valendo para este efeito o
que ocorrer primeiro.

(C)

a data do início da incapacidade laborativa para o
exercício da atividade habitual, ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em que for realizado o
diagnóstico, valendo para este efeito o que ocorrer
primeiro.

(D)

apenas o dia em que for realizado o diagnóstico, devido à avaliação médica.

(E)

a data do início da incapacidade laborativa para o
exercício da atividade habitual, ou o dia em que for
realizado o diagnóstico.

ção ocupacional a hidrocarbonetos alifáticos ou aromáticos e
angiossarcoma do fígado, serão identificados 120 pacientes,
classificados como casos novos de angiossarcoma do fígado
em 4 hospitais de um grande município brasileiro durante um
período de 3 anos. Esses pacientes serão entrevistados e será
colhida uma minuciosa história ocupacional. No mesmo período,
para cada paciente de angiossarcoma hepático selecionado serão identificados outros 4 pacientes, pareados por sexo e idade,
atendidos nos mesmos hospitais, porém com outros diagnósticos e que serão submetidos à mesma história ocupacional ci-

_________________________________________________________

tada anteriormente.

21.

25.

(A)

Empregado é a pessoa física que presta serviços de
natureza eventual ou não, a empregador, sob a dependência deste e mediante remuneração.

(B)

Empresa é o estabelecimento ou o conjunto de estabelecimentos, canteiros de obra, frente de trabalho,
locais de trabalho e outras, constituindo a organização de que se utiliza o empregador para atingir seus
objetivos.

(C)

Estabelecimento é a menor unidade administrativa
ou operacional compreendida na mesma empresa.

(D)

Canteiro de obra é a área do trabalho móvel e temporária, onde se desenvolvem operações de apoio e
execução à construção, demolição ou reparo de uma
obra.

(E)

Frente de trabalho é a área de trabalho fixa e temporária, onde se desenvolvem operações de apoio e
execução à construção, demolição ou reparo de uma
obra.

O tipo de estudo epidemiológico utilizado nessa avaliação é:
(A)

ensaio clínico.

(B)

coortes.

(C)

transversal.

(D)

ecológico.

(E)

caso-controle.

_________________________________________________________

22.

Segundo a NR-1:

A medida de frequência ou de efeito mais adequada para
estabelecer essa associação é:
(A)

risco atribuível.

(B)

prevalência.

(C)

taxa de incidência.

(D)

odds ratio.

(E)

risco relativo.

__________________________________________________________________________________________________________________

23.

No tocante à participação de serviços privados de assistência
o
à saúde no SUS, de acordo com a Lei n 8.080/90, é correto
afirmar que a participação de empresas ou de capitais
estrangeiros na assistência à saúde
(A)

(B)

26.

Define a Norma Regulamentadora que trata do embargo
ou interdição:
(A)

é vedada, salvo através de doações de organismos
internacionais vinculados à Organização das Nações
Unidas − ONU, autorizadas pelo órgão de direção
nacional do SUS.

Embargo e interdição são medidas de urgência, adotadas a partir da constatação de situação de trabalho
que caracterize risco grave e iminente ao trabalhador.

(B)

é permitida, desde que haja a autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar − ANS, independentemente da origem dos recursos.

A interdição implica paralisação total quando se tratar de estabelecimento e setor de serviço, e parcial
quando se tratar de máquina ou equipamento.

(C)

Durante a vigência da interdição ou do embargo, não
podem ser desenvolvidas atividades necessárias à
correção da situação de grave e iminente risco, ainda que adotadas medidas de proteção adequadas
dos trabalhadores envolvidos.

(D)

Os empregados receberão os salários como se estivessem em efetivo exercício até o segundo mês de
paralisação decorrente da imposição de interdição
ou embargo.

(E)

O embargo implica a paralisação parcial, enquanto a
interdição implica a paralisação total da obra.

(C)

é vedada, salvo se autorizada pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária − ANVISA.

(D)

é vedada, inclusive nos serviços de saúde mantidos,
em finalidade lucrativa, por empresas, para atendimento de seus empregados e dependentes, sem
qualquer ônus para a seguridade social.

(E)

é permitida, desde que haja a autorização do órgão de
direção nacional do Sistema Único de Saúde − SUS,
independentemente da origem dos recursos.

TRT14-Anal.Jud.-Medicina (Med. do Trabalho)-E05
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27.

O dimensionamento dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho vincula-se à gradação do risco da atividade principal e ao número total de empregados do estabelecimento. Descreve
a correta forma de enquadramento com relação à gradação de risco:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

29.

As empresas que possuam qualquer proporção de
seus empregados em setor com atividade cuja gradação de risco seja de grau superior ao da atividade
principal deverão dimensionar os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina
do Trabalho, em função do maior grau de risco.
As empresas que possuam qualquer proporção de
seus empregados em setor com atividade cuja gradação de risco seja de grau superior ao da atividade
principal deverão dimensionar os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina
do Trabalho, de acordo com a atividade principal.
As empresas que possuam mais de cinquenta por
cento de seus empregados em setor com atividade
cuja gradação de risco seja de grau superior ao da
atividade principal deverão dimensionar os Serviços
Especializados em Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho, em função do maior grau de
risco.
As empresas que possuam mais de dez por cento
de seus empregados em setor com atividade cuja
gradação de risco seja de grau superior ao da atividade principal deverão dimensionar os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, em função do maior grau de risco.

Na avaliação de um trabalhador exposto a ruído, são considerados também sugestivos de desencadeamento de
perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados os casos em que os limiares auditivos em todas as
frequências testadas no exame audiométrico de referência
e no sequencial permanecem menores ou iguais a
25 dB(NA), mas a comparação do audiograma sequencial
com o de referência mostra uma evolução dentro dos moldes apresentados na definição e caracterização de perda
auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados
da NR-7, e preencha o seguinte critério:
(A)

a piora em pelo menos uma das frequências de
3.000, 4.000 ou 6.000 Hz iguala ou ultrapassa
25 dB(NA).

(B)

a diferença entre as médias aritméticas dos limiares
auditivos no grupo de frequências de 3.000, 4.000 e
6.000 Hz iguala ou ultrapassa 20 dB(NA)Oi.

(C)

a piora em pelo menos uma das frequências de
3.000, 4.000 ou 6.000 Hz iguala ou ultrapassa
25 dB(NA).

(D)

a piora em pelo menos uma das frequências de
3.000, 4.000 ou 6.000 Hz iguala ou ultrapassa
15 dB(NA).

(E)

a diferença entre as médias aritméticas dos limiares
auditivos no grupo de frequências de 3.000, 4.000 e
6.000 Hz iguala ou ultrapassa 15 dB(NA)Oi.

_________________________________________________________

30.

As empresas que possuam qualquer proporção de
seus empregados em setor com atividade cuja gradação de risco seja de grau superior ao da atividade
principal deverão dimensionar os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, de forma proporcional tomandose por base o número de empregados em cada atividade de risco diferenciado.

Segundo a NR-9, se em um ambiente de trabalho houver
a ocorrência de riscos ambientais que coloquem em situação de grave e iminente risco um ou mais trabalhadores,
estes poderão interromper as atividades
(A)

desde que autorizados pelo superior hierárquico direto.

(B)

independentemente de qualquer autorização.

(C)

desde que autorizados por algum dos integrantes do
SESMT.

De acordo com a NR-6, a empresa é obrigada a fornecer
EPI quando

(D)

desde que autorizados por algum dos membros da
CIPA.

(A)

(E)

desde que autorizados por membro do sindicato da
categoria.

_________________________________________________________

28.

(B)

6

um indicador biológico tipo EE (aquele que é capaz
de indicar uma exposição ambiental acima do limite
de tolerância, mas que não possui, isoladamente,
significado clínico ou toxicológico próprio) estiver acima do valor de referência.
um indicador biológico tipo SC (aquele que, além de
mostrar uma exposição excessiva, tem também significado clínico ou toxicológico próprio, ou seja, pode
indicar doença, estar associado a um efeito ou a
uma disfunção do sistema biológico avaliado) estiver
acima do valor de referência.

_________________________________________________________

31.

De acordo com a NR-15, excede o limite de tolerância a
atividade ou operação insalubre que
(A)

exponha o empregado que não esteja adequadamente
protegido a níveis de ruído acima de 80 dB(A).

(B)

ultrapasse 115 dB (linear) na exposição a ruídos de
impacto.

(C)

um indicador biológico tipo SC+ (aquele que possui
significado clínico ou toxicológico próprio, mas, na
prática, devido à sua curta meia-vida biológica deve
ser considerado como EE) estiver acima do valor de
referência.

(C)

exponha o trabalhador a pressão superior a
3,4 kgf/cm2, em trabalho sob ar comprimido, exceto
em caso de emergência ou durante tratamento em
câmara de recompressão, sob supervisão direta do
médico responsável.

(D)

for constatada a ocorrência ou agravamento de
doenças profissionais.

(D)

exija do trabalhador mais que uma compressão num
período de 48 (quarenta e oito) horas.

(E)

as medidas de proteção coletivas estiverem sendo
implantadas.

(E)

ultrapasse 6,0 f/cm3, em se tratando de fibras respiráveis de asbesto crisotila.
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32.

A fiscalização do cumprimento das disposições legais e/ou
regulamentares sobre segurança e saúde do trabalhador
pode gerar algumas medidas e procedimentos administrativos. Nesse contexto, é correto afirmar:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

34.

O agente da inspeção do trabalho, com base em critérios técnicos, poderá notificar os empregadores
concedendo prazos para a correção das irregularidades encontradas, limitados a, no máximo, trinta dias.
A empresa poderá recorrer ou solicitar prorrogação
de prazo de cada item notificado até no máximo
dez dias a contar da data de emissão da notificação.

35.

O agente da inspeção do trabalho, com base em critérios técnicos, deverá autuar os empregadores com
base nas irregularidades encontradas, uma vez que
não está prevista a notificação na NR-28 que trata
da Fiscalização e Penalidades.

36.

Com relação às Condições Sanitárias e de Conforto nos
Locais de Trabalho, é correto afirmar:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Em todos os estabelecimentos industriais e naqueles
em que a atividade exija troca de roupas ou seja imposto o uso de uniforme ou guarda-pó, haverá local
apropriado para vestiário dotado de armários individuais, de compartimentos duplos.
Nos estabelecimentos comerciais, bancários, securitários, de escritório e afins, poderá a autoridade local
competente em matéria de Segurança e Medicina do
Trabalho, em decisão fundamentada, submetida à
homologação do Delegado Regional do Trabalho,
dispensar ou reduzir o número de mictórios e de
chuveiros estabelecidos na NR-24 (Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho).
O lavatório deverá ser provido de material para a
limpeza, enxague ou secagem das mãos, sendo
admitido o uso de toalhas coletivas.
Será exigido, no conjunto de instalações sanitárias,
um lavatório para cada vinte trabalhadores nas atividades ou operações insalubres, ou nos trabalhos
com exposição a substâncias tóxicas, irritantes, infectantes, alergizantes, poeiras ou substâncias que
provoquem sujidade.
Nas atividades comerciais, bancárias, securitárias,
de escritório e afins, mesmo que não haja necessidade de troca de roupa, haverá local apropriado
para vestiário dotado de armários individuais, separados por sexo, onde possam os empregados
guardar ou pendurar seus pertences.

TRT14-Anal.Jud.-Medicina (Med. do Trabalho)-E05

altura compatível com a estatura média do trabalhador e com a natureza da função exercida.

(B)

borda frontal chanfrada.

(C)

pouca ou nenhuma conformação na base do assento.

(D)

encosto com pouca ou nenhuma conformação.

(E)

apoio para os pés incorporado na base do assento.

Segundo a NR-18 − Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, na ocorrência de um
acidente fatal, além de isolar o local diretamente relacionado ao acidente é obrigatório comunicar o acidente fatal,
de imediato
(A)

à autoridade policial competente, apenas.

(B)

ao órgão regional do Ministério do Trabalho, apenas.

(C)

à autoridade policial competente e ao sindicato da
categoria.

(D)

à autoridade policial competente e ao órgão regional
do Ministério do Trabalho.

(E)

ao órgão regional do Ministério do Trabalho e ao
INSS através da CAT.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

33.

(A)

_________________________________________________________

A autoridade regional competente, diante de solicitação escrita do notificado, acompanhada de exposição de motivos relevantes, poderá prorrogar por sessenta dias, contados da data do Termo de Notificação, o prazo para seu cumprimento.

A empresa poderá apresentar defesa do auto de infração até no máximo trinta dias a contar da data de
sua emissão.

Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem
atender ao seguinte requisito mínimo de conforto:

Em relação ao mobiliário do checkout e às suas dimensões, incluindo distâncias e alturas, no posto de trabalho
deve-se:
(A)

atender às características antropométricas médias
dos trabalhadores, respeitando os alcances dos
membros e da visão, ou seja, compatibilizando as
áreas de visão com a manipulação.

(B)

adotar em cada posto de trabalo sistema com esteira
eletro-mecânica para facilitar a movimetação nos
checkout.

(C)

respeitar os ângulos limites e trajetórias naturais dos
movimentos, durante a execução das tarefas, a fim
de evitar a alternância do trabalho na posição em pé
com o trabalho na posição sentada.

(D)

assegurar a postura para o trabalho na posição sentada e em pé, e as posições confortáveis dos membros superiores e inferiores, nessas duas situações.

(E)

colocar apoio para os pés, acoplados à base da
cadeira quando esta tiver o assento alto (maior
que 60 cm).

_________________________________________________________

37.

Há estados patológicos que contra-indicam seriamente a
permanência da pessoa no trabalho em turnos, especialmente se há necessidade de trabalho noturno. São
exemplos desses estados patológicos:
(A)

úlcera péptica recorrente, lúpus eritematoso sistêmico e hipertensão.

(B)

síndrome do cólon irritável, epilepsia e gastrite.

(C)

hipertensão requerendo uso de múltiplos medicamentos, fibromialgia e depresão crônica.

(D)

epilepsia, lúpus eritematoso sistêmico e asma necessitando de medicação regular.

(E)

doença coronariana, asma necessitando de medicação regular e depressão crônica.
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38.

41.

Apresenta a correta relação entre agente químico que pode oferecer risco para a saúde de trabalhadores expostos
e a situação de trabalho na que o agente é encontrado:
(A)

Arsênio − fabricação de vidro.

(B)

Chumbo − estações de tratamento de águas residuais.

(C)

Sisal

(D)
(E)

− indústria da viscose.

Homem, 58 anos, operário há 22 anos em empresa de demolição, portador de hipertensão arterial sistêmica, diabetes, dislipidemia e hipotireoidismo, apresenta dispneia
aos esforços de instalação insidiosa associada a tosse
seca. Realiza Radiografia de tórax mostra infiltrado reticular predominando nos lobos inferiores com espessamento
pleural. O diagnóstico é
(A)

asbestose.

Mercúrio − limpeza de metais.

(B)

sarcoidose.

Benzeno − refinação de cobre.

(C)

berilose.

(D)

silicose.

(E)

ICC.

_________________________________________________________

39.

Apresenta a correta relação entre o fator de risco de natureza ocupacional e a respectiva doença:
− Neoplasia maligna da laringe.

(A)

Berílio

(B)

Vibrações − Hipertensão arterial.

(C)

Cloro

(D)

Manganês − Estomatite ulcerativa crônica.

(E)

Asbesto

_________________________________________________________

42.
− Dermatoses Pápulo-Pustulosas.

−

Placas epicárdicas.

_________________________________________________________

40.

De acordo com a Norma Operacional de Saúde do Trabao
lhador − NOST, portaria MS n 3.908/98, aos Municípios,
por intermédio de suas Secretarias de Saúde, caberá
realizar ações conforme a condição de gestão em que
estejam ha-bilitados. Na Gestão Plena de Atenção Básica
está pre-vista a assunção das seguintes ações de saúde
do tra-balhador:

43.

ção das ações de saúde do trabalhador, no seu âmbito de atuação.

II. Estabelecimento de rotina de sistematização e análise dos dados gerados no atendimento aos agravos à saúde relacionados ao trabalho, de modo a
orientar as intervenções de vigilância, a organização dos serviços e das demais ações em saúde
do trabalhador.

bre os agravos relacionados com o trabalho ou limitações (sequelas) deles resultantes, por meio de recursos próprios ou do apoio de outros serviços de
referência.

IV. Utilização dos dados gerados nas atividades de
atenção à saúde do trabalhador, com vistas a
subsidiar a programação e avaliação das ações de
saúde neste campo, e alimentar os bancos de dados de interesse nacional.

(A)

berilose.

(B)

bissinose.

(C)

asbestose.

(D)

siderose.

(E)

silicose.

_________________________________________________________

I. Capacitação de recursos humanos para a realiza-

III. Emissão de laudos e relatórios circunstanciados so-

Trabalhadores de indústria têxtil são mais propensos a
desenvolver

Sabe-se que, no Brasil, o alcoolismo é o terceiro motivo
para absenteísmo no trabalho, a causa mais frequente de
aposentadorias precoces e acidentes no trabalho e a
oitava causa para concessão de auxílio doença pela Previdência Social. A principal consequência desta doença e
que pode deixar danos irreversíveis para o paciente é
(A)

hipertrigliceridemia.

(B)

coledocolitíase.

(C)

colecistite.

(D)

colelitíase.

(E)

pancreatite.

_________________________________________________________

44.

O parkinsonismo devido a intoxicação por manganês é
uma forma de parkinsonismo secundário caracterizado por
uma instabilidade da marcha, pelo fenômeno de congelamento que evolui progressivamente para bradicinesia,
tremor postural e distonia.
Em relação a Doença de Parkinson é correto afirmar que
ocorre devido a
(A)

a degeneração neuronal decorrente de acúmulo de
placas de amiloides no interstício e de novelos neurofibrilares no citoplasma dos neurônios, causando uma
diminuição de acetilcolina.

(B)

hipoatividade do neo-estriado que provoca uma desinibição cortical motora.

(C)

degeneração da substância negra que reduz a dopamina estriatal, aumentando a atividade modulatória
do estriado.

(D)

agressão da bainha de mielina dos axônios do SNC
e dos Oligodendrócitos.

(E)

degeneração de substância negra que reduz a acetilcolina, diminuindo atividade modulatória.

V. Notificação dos agravos à saúde e dos riscos relacionados com o trabalho, alimentando regularmente
o sistema de informações dos órgãos e serviços de
vigilância, assim como a base de dados de interesse nacional.
Está correto o que se afirma APENAS em
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(A)

I, II e V.

(B)

I, III e IV.

(C)

II, III e IV.

(D)

II, IV e V.

(E)

III, IV e V.
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45.

Asma Ocupacional − Adiquirida por meio da inalação de
poeira de materiais como algodão, linha, borracha, couro,
sílica, madeira vermelha etc. Os trabalhadores de fábricas,
medeireiras, plantações de algodão e tecelagens apresentam sintomas como falta de ar, tosse, aperto e chiado
no peito e tosse noturna.

50.

A complicação mais frequente em pacientes portadores
dessa doença é
(A)

infecção brônquica.

(B)

atelectasia.

(C)

cor pulmonale agudo.

(D)

derrame pleural.

(E)

pneumotórax.

_________________________________________________________

46.

A silicose é uma forma de pneumoconiose causada pela
inalação de finas partículas de sílica cristalina e caracterizada por inflamação e cicatrização em forma de lesões
nodulares nos lóbulos superiores do pulmão. O trabalhador que se encontra exposto a esta doença é o
(A)

agricultor.

(B)

escultor.

(C)

mineiro.

(D)

professor.

(E)

operário de indústria têxtil.

(B)

LER.

(C)

Sinovite.

(D)

Artrose.

(E)

Contratura de Dupuytren.
Considere o enunciado a seguir para responder às
questões de números 51 e 52.

A perda induzida pelo ruído é uma patologia cumulativa
e insidiosa, que cresce ao longo dos anos face a exposição do
ruído associado ao ambiente de trabalho. É causada acima
85 dB, oito horas por dia, regularmente por vários anos.
51.

A exposição ao amianto por um período longo de tempo
pode levar à asbestose e a outra patologia mais comum,
que é o

A lesão auditiva preferencialmente nestes casos encontra-se
(A)

no nervo auditivo.

(B)

no sáculo.

(C)

na trompa de eustáquio.

(D)

na espira basal da cóclea.

(E)

no labirinto.

(A)

adenocarcinoma de pulmão.

(B)

carcinoma epidermoide de pulmão.

(C)

carcinoma brônquico.

(D)

carcinoma de pequenas células.

(A)

ouvido externo.

(E)

mesotelioma.

(B)

ouvido médio.

(C)

ouvido interno.

(D)

conduto externo auditivo.

(E)

conduto interno auditivo.

_________________________________________________________

52.

Os tipos mais comuns de câncer de pele são carcinoma
(A)

basocelular e o carcinoma de células escamosas.

(B)

basocelular e o dermatofibrosarcoma protuberans.

(C)

basocelular e o carcinoma de células de Merkel.

(D)

basocelular e o sarcoma de Kaposi.

(E)

de células de Merkel e o sarcoma de Kaposi.

A dermatite de contato é também conhecida como
dermatite venenata, que é uma condição inflamatória que,
com frequência, apresenta eczemas e é causada por uma
reação cutânea a diversos tipos de alergênicos.

Atenção: Considere o enunciado a seguir para responder às
questões de números 53 e 54.
Paciente, 35 anos, nega hipertensão arterial, diabetes e
dislipidemias, realizou nesta semana dois turnos extras, foi levado ao posto médico da metalúrgica em que trabalha devido cefaleia em região da nuca e mal-estar. Aferido
PA = 160/100 mmHg.
53.

A dermatite de contato é uma resposta de reação de
hipersensibilidade retardada do tipo

A estrutura anatômica encontra-se localizada no

_________________________________________________________

_________________________________________________________

49.

DORT.

Atenção:

_________________________________________________________

48.

(A)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

47.

Imaginemos um administrador de empresa que possui
como hobby jogar tênis no final de semana e que sua função no trabalho seja de gestão. Iniciou este hobby há
6 meses, e encontra-se ainda em aprendizado. Ao disputar um torneio na academia, de 4 dias seguidos, passa
por uma seletiva e uma semi-final onde executa inúmeros
smashs errados. Como consequência desta extravagância apresentou um quadro de dor, parestesia e fadiga
muscular em região de ombro direito de difícil tratamento e
é afastado do trabalho. Neste contexto estamos diante de

Segundo as diretrizes de hipertensão arterial, trata-se de
Hipertensão
(A)

arterial estágio 1.

(B)

arterial estágio 2.

III.

(C)

arterial estágio 3.

(D)

IV.

(D)

maligna.

(E)

V.

(E)

arterial sistólica isolada.

(A)

I.

(B)

II.

(C)
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9

Caderno de Prova ’E05’, Tipo 001
54.

Em relação ao tratamento do paciente, a conduta ideal
será:
(A)

Chamar a ambulância para levar o paciente para
o hospital, pois se trata de uma emergência hipertensiva.

(B)

Chamar a ambulância para levar o paciente para
o hospital, pois se trata de uma urgência hipertensiva.

(C)

(D)

(E)

57.

(A)

estanho.

(B)

mercúrio.

Administrar Dipirona via oral e orientar o paciente a
retornar ao trabalho.

(C)

ferro.

(D)

manganês.

Iniciar Nitroprussiato de sódio imediatamente, pois
se trata de uma encefalopatia hipertensiva.

(E)

berílio.

_________________________________________________________

58.

Administrar Captopril sublingual, aguardar queda da
pressão arterial e orientar o paciente a realizar
investigação ambulatorial.

_________________________________________________________

55.

Ataxia cerebelar é a incapacidade de coordenar movimentos voluntários, não relacionada com deficiência motora, observada em pacientes com distúrbios cerebelares.
As ataxias podem ser classificadas em agudas e crônicas;
e em hereditárias e adquiridas. A ataxia aguda é geralmente de etiologia infecciosa, pós-infecciosa ou tóxica. A
ataxia tóxica de origem ocupacional, está relacionada ao
excesso no organismo de

O fígado desempenha um papel fundamental na detoxificação e eliminação de vários agentes nocivos que podem
entrar no organismo através de exposição ambiental ou
ocupacional. A eliminação e a detoxificação desses agentes ocorrem por vários processos: excreção, conjugação,
oxidação, redução, acetilação, metilação. Entretanto, metabólitos tóxicos também podem ser formados durante esses processos, levando a doenças hepáticas. Em relação
as profissões e a exposição das substâncias que podem
levar à hepatoxicidade, é correto afirmar que

A exposição ao Benzeno é deletéria, sendo que exposições agudas podem levar a morte e a exposição crônica
dependendo do nível de exposição pode levar alterações
graves ao organismo humano. O principal local que o
Benzeno atua causando sua maior consequencia é no
sistema
(A)

nervoso central.

(B)

digestivivo.

(C)

hematopoiético.

(D)

repiratório.

(E)

circulatório.

_________________________________________________________

(A)

operários de fábrica de borracha são mais expostos
a cloreto de vinila.

(B)

borracheiros são mais expostos a 2-nitropropano.

(C)

pintores são mais expostos a paraquat.

(D)

técnicos em eletrônica são mais expostos a tetracloreto de carbono.

(E)

faxineiros são mais expostos a cloronaftalenos.

59.

O retorno ao trabalho é uma questão importante aos pacientes com doença hepática ocupacional. Se a doença
hepática decorre de exposição aguda, o retorno pode
ocorrer
(A)

10

infarto agudo do miocárdio − alumínio.

(B)

angina pectoris − gálio.

(C)

aterosclerose − estanho.

(D)

infarto agudo do miocárdio − estanho.

(E)

hipertensão arterial − chumbo.

60.

Para a Previdência Social, define-se como acidente de
trabalho aquele que ocorre
(A)

pelo exercício do trabalho, em qualquer instante e
tempo.

(B)

pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou
pelo exercício do trabalho dos segurados especiais,
provocando lesão corporal permanente.

(C)

pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou
pelo exercício do trabalho dos segurados especiais,
provocando lesão corporal temporária.

(D)

pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou
pelo exercício do trabalho dos segurados especiais,
provocando lesão corporal ou perturbação funcional,
permanente ou temporária, que cause a morte, a
perda ou a redução da capacidade para o trabalho.

(E)

em qualquer instante e tempo, estando a pessoa
empregada, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, permanente ou temporária, que cause
a morte, a perda ou a redução da capacidade para o
trabalho.

após a normalização das transaminases, desde que
haja proteção adequada do trabalhador para a reexposição.

(B)

devido a gravidade da doença o paciente deve ser
afastado definitivamente.

(C)

após 30 dias, devendo o paciente, ser transferido de
setor.

(D)

após a normalização das transaminases, devendo o
paciente, ser imunizado com a vacina contra
Hepatite.

(E)

(A)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

56.

Em relação às doenças do sistema circulatório relacionadas com o trabalho, está correta a relação

após 30 dias, retornando o paciente à mesma ocupação.
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