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GRUPO MAKIYAMA

Língua Portuguesa
A TRANSFIGURAÇÃO PELA POESIA.
Vinícius de Moraes - Publicado no Jornal A Manhã.
Creio firmemente que o confinamento em si mesmo,
imposto a toda uma legião de criaturas pela guerra, é
dinamite se acumulando no subsolo das almas para as
explosões da paz. No seio mesmo da tragédia sinto o
fermento da meditação crescer. Não tenho dúvida de que
poderosos artistas surgirão das ruínas ainda não
reconstruídas do mundo para cantar e contar a beleza e
reconstruí-lo livre. Pois na luta onde todos foram soldados - a
minoria nos campos de batalha, a maioria nas solidões do
próprio eu, lutando a favor da liberdade e contra ela, a favor
da vida e contra ela - os sobreviventes, de corpo e espírito, e
os que aguardaram em lágrimas a sua chegada imprevisível,
hão de se estreitar num abraço tão apertado que nem a
morte os poderá separar. E o pranto que chorarem juntos há
de ser água para lavar dos corações o ódio e das
inteligências o mal-entendido.
Porque haverá nos olhos, na boca, nas mãos, nos pés de
todos uma ânsia tão intensa de repouso e de poesia, que a
paixão os conduzirá para os mesmos caminhos, os únicos
que fazem a vida digna: os da ternura e do despojamento.
Tenho que só a poesia poderá salvar o mundo da paz
política que se anuncia - a poesia que é carne, a carne dos
pobres humilhados, das mulheres que sofrem, das crianças
com frio, a carne das auroras e dos poentes sobre o chão
ainda aberto em crateras.
Só a poesia pode salvar o mundo de amanhã. E como que é
possível senti-la fervilhando em larvas numa terra prenhe de
cadáveres. Em quantos jovens corações, neste momento
mesmo, já não terá vibrado o pasmo da sua obscura
presença? Em quantos rostos não se terá ela plantado,
amarga, incerta esperança de sobrevivência? Em quantas
duras almas já não terá filtrado a sua claridade indecisa?
Que langor, que anseio de voltar, que desejo de fruir, de
fecundar, de pertencer, já não terá ela arrancado de tantos
corpos parados no antemomento do ataque, na hora da
derrota, no instante preciso da morte? E a quantos seres
martirizados de espera, de resignação, de revolta já não
terão chegado as ondas do seu misterioso apelo?
Sofre ainda o mundo de tirania e de opressão, da riqueza de
alguns para a miséria de muitos, da arrogância de certos
para a humilhação de quase todos. Sofre o mundo da
transformação dos pés em borracha, das pernas em couro,
do corpo em pano e da cabeça em aço. Sofre o mundo da
transformação das mãos em instrumentos de castigo e em
símbolos de força. Sofre o mundo da transformação da pá
em fuzil, do arado em tanque de guerra, da imagem do
semeador que semeia na do autômato com seu lançachamas, de cuja sementeira brotam solidões.
A esse mundo, só a poesia poderá salvar, e a humildade
diante da sua voz. Parece tão vago, tão gratuito, e no
entanto eu o sinto de maneira tão fatal! Não se trata de
desencantá-la, porque creio na sua aparição espontânea,
inevitável. Surgirá de vozes jovens fazendo ciranda em torno
de um mundo caduco; de vozes de homens simples,
operários, artistas, lavradores, marítimos, brancos e negros,
cantando o seu labor de edificar, criar, plantar, navegar um
novo mundo; de vozes de mães, esposas, amantes e filhas,
procriando, lidando, fazendo amor, drama, perdão. E contra
essas vozes não prevalecerão as vozes ásperas de mando
dos senhores nem as vozes soberbas das elites. Porque a
poesia ácida lhes terá corroído as roupas. E o povo então
poderá cantar seus próprios cantos, porque os poetas serão
em maior número e a poesia há de velar.
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Questão 01
O texto se caracteriza como
A crônica.
B reportagem.
C entrevista.
D apólogo.
E técnico.
Questão 02
Sobre o texto, assinale a alternativa correta.
A O autor não usa a primeira pessoa, por isso o texto não é
opinativo.
B O título foca o tema do texto, sem, contudo, evidenciar o
ponto de vista do autor.
C O texto é uma crônica lírica, na qual o autor usa uma
linguagem poética e metafórica.
D O texto tem por eixo uma história, o que a aproxima do
conto e é narrado na 3ª pessoa do singular.
E O autor apresenta uma visão irônica ou cômica dos fatos
em forma de um comentário, ou de um relato curto.
Questão 03
Das assertivas abaixo, qual justifica o título?
A Sofre ainda o mundo de tirania e de opressão, da riqueza
de alguns para a miséria de muitos, da arrogância de
certos para a humilhação de quase todos.
B E como que é possível senti-la fervilhando em larvas
numa terra prenhe de cadáveres.
C E o pranto que chorarem juntos há de ser água para
lavar dos corações o ódio e das inteligências o malentendido.
D Creio firmemente que o confinamento em si mesmo,
imposto a toda uma legião de criaturas pela guerra, é
dinamite se acumulando no subsolo das almas para as
explosões da paz.
E E o povo então poderá cantar seus próprios cantos,
porque os poetas serão em maior número e a poesia há
de velar.
Questão 04
“Creio firmemente que o confinamento em si mesmo, imposto
a toda uma legião de criaturas pela guerra, é dinamite se
acumulando no subsolo das almas para as explosões da
paz.”
De acordo com o trecho acima, o que é dinamite se
acumulando no subsolo das almas para as explosões da
paz?
A O confinamento em si mesmo.
B Legião de criaturas pela guerra.
C O crer firmemente.
D Criaturas.
E Uma legião.
Questão 05
De acordo com o primeiro parágrafo do texto, julgue as
afirmativas seguintes:
I.
O autor acredita que o isolamento imposto pela
guerra faz com que as pessoas meditem.
II.
Todas as pessoas envolvidas na guerra foram
soldados, uma minoria lutando nos campos de
batalhas e uma maioria na solidão do próprio eu.
III.
Os artistas irão surgir do meio das ruínas deixada
pela guerra para reconstruir um mundo livre.
É correto apenas o que se afirma em
A
B
C
D
E

I e II.
II e III.
III.
II.
I, II e III.
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Questão 06
“Porque haverá nos olhos, na boca, nas mãos, nos pés de
todos uma ânsia tão intensa de repouso e de poesia, que a
paixão os conduzirá para os mesmos caminhos, os únicos
que fazem a vida digna...”
De acordo com o trecho acima e com o texto, quais desejos
intensos existirão nos olhos, na boca, nas mãos de todos?
A de choro e de ódio.
B de repouso e de poesia.
C de inteligências e de mal-entendidos.
D de vida e de lágrimas.
E de confinamento e de meditação.
Questão 07
Para o autor quais os caminhos que fazem a vida digna?
A os da ternura e do despojamento.
B os do repouso e da poesia.
C os da inteligências e dos mal-entendidos.
D os de poesias e de lágrimas.
E os de confinamento e de meditação.
Questão 08
“Só a poesia pode salvar o mundo de amanhã. E como que é
possível senti-la fervilhando em larvas numa terra prenhe de
cadáveres....”
Considerando o trecho acima e o texto, ao escrever “prenhe
de cadáveres” o autor quis dizer numa terra:
A com corpos de mortos grávidos.
B morta com larvas como sobreviventes.
C repleta de corpos mortos.
D plena de vida e excitação.
E borbulhando poesias.
Questão 09
“.(...) Em quantas duras almas já não terá filtrado a sua
claridade indecisa?(...)”
Considerando o trecho acima e o texto, ao falar em
claridade indecisa , o autor está se referindo:
A a guerra.
B ao mundo.
C a poesia.
D aos cadáveres.
E ao pranto.
Questão 10
“.(...) Em quantas duras almas já não terá filtrado a sua
claridade indecisa?(...)”
Ainda sobre o trecho citado na questão acima e o texto, o
termo “filtrado” pode ser substituído, sem modificar o
sentido da frase no texto, por:
A selecionado.
B insinuado.
C escolhido.
D retido.
E separado.
Questão 11
“.(...)E a quantos seres martirizados de espera, de
resignação, de revolta já não terão chegado as ondas do
seu misterioso apelo? (...)”
Assinale a alternativa em que as 2 (duas) palavras
destacadas no texto acima (resignação; apelo) possam ser
substituídas, sem causar danos de sentido ao texto.
A renúncia - chamamento.
B danação - equilíbrio.
C pressão - sossego.
D indignação - conhecimento.
E complacência - denodo.
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Questão 12
Assinale a alternativa em que o que se diz entre parênteses
tenha um valor equivalente à expressão extraída do texto,
tais expressões estão sublinhadas no texto.
A “firmemente” – (inconstantemente).
B “pranto” – (riso)
C “despojamento” – (roubo).
D “pasmo” – (espanto).
E “langor” – (vigor).
Questão 13
“Sofre o mundo da transformação da pá em fuzil, do arado
em tanque de guerra, da imagem do semeador que semeia
na do autômato com seu lança-chamas, de cuja sementeira
brotam solidões.”
No trecho acima é incorreto inferir que:
A O mundo da plantação com a guerra mudou e sofre,
agora existe fuzil, tanque de guerra, lança-chamas, no
lugar de pá, arado e semeador.
B A imagem do semeador que planta transformou-se em
um robô com seu lança-chamas.
C A transformação foi necessária, as novas ferramentas só
trazem união.
D Diante da transformação a pá que era instrumento de
trabalho foi substituída pelo fuzil.
E Agora das sementes plantadas pelo lança-chamas
nascem solidões.
Questão 14
“(...)E contra essas vozes não prevalecerão as vozes
ásperas de mando dos senhores nem as vozes soberbas das
elites.”(...)
Considerando o trecho acima e o texto, contra que vozes não
prevalecerão as vozes ásperas de mando dos senhores nem
as vozes soberbas das elites?
A de vozes jovens fazendo ciranda em torno de um mundo
caduco; de vozes de homens déspotas; de vozes de
mães, esposas, amantes e filhas.
B de vozes jovens; de vozes de homens simples,
operários, artistas, lavradores, marítimos, brancos e
negros; de vozes de mães, esposas, amantes e filhas.
C de vozes jovens autoritários; de vozes de operários,
artistas, lavradores, marítimos, brancos e negros,
cantando o seu labor de edificar, criar, plantar, navegar
um novo mundo;
D de vozes de mães, esposas, amantes e filhas, choronas,
tristes e ciumentas a espera dos homens.
E de vozes dos soldados autoritários.
Questão 15
“(...)E contra essas vozes não prevalecerão as vozes
ásperas de mando dos senhores nem as vozes soberbas
das elites.”(...)”
Considerando o trecho acima e o texto, ao escrever “vozes
soberbas das elites” o autor quis dizer, vozes:
A humildes da minoria que detém o prestígio e o domínio
sobre o grupo social mais pobre.
B de submissão do grupo de pessoas influentes na cidade.
C orgulhosas da minoria que detém o prestígio e o domínio
sobre o grupo social.
D de prudência do grupo de pessoas influentes na cidade.
E de temperança do grupo de pessoas influentes na cidade
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Questão 16
Assinale a alternativa que justifique a acentuação do termo
em destaque: “...fervilhando em larvas numa terra prenhe de
cadáveres.”
A São acentuados os monossílabos tônicos terminados com
a(s), e(s), o(s).
B Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas.
C Levam acento as oxítonas terminadas em vogais
tônicas/tónicas a(s), e(s), o(s) ou em(ns).
D São acentuadas as paroxítonas que apresentam, na sílaba
tônica/tónica, as vogais abertas a, e, o e ainda i ou u.
E São acentuadas as paroxítonas que terminam em l, n, r e x.
Questão 17
Assinale a alternativa correta quanto à classificação do
acento tônico.
A São paroxítonas terminadas em ditongo crescente as
palavras: miséria - tragédia - sobrevivência - inevitável.
B São proparoxítonas e devem ser acentuadas as
palavras: espírito - lágrimas - operários - arrogância.
C São monossílabos átonos e devem ser acentuadas as
palavras: pés - pá - só.
D São proparoxítonas e devem ser acentuadas,
obrigatoriamente, as palavras: autômato - número operários.
E Não possuem acentuação própria os monossílabos
tônicos a seguir: o - lhe - me - se - a.
Questão 18
Assinale o item em que o pronome grifado tenha sua
definição de classificação entre parênteses
A “... Creio firmemente que o confinamento em si mesmo
...” - (pronome pessoal do caso reto)
B “... artistas surgirão das ruínas ainda não reconstruídas
do mundo para cantar e contar a beleza e reconstruí-lo
livre...” - (pronome de tratamento).
C “...e os que aguardaram em lágrimas a sua chegada
imprevisível...” - (pronome possessivo).
D “.... Parece tão vago, tão gratuito, e no entanto eu o sinto
de maneira tão fatal!” - (pronome indefinido).
E “...Não se trata de desencantá-la, porque creio na sua
aparição espontânea...” - (pronome demonstrativo).
Questão 19
“Creio firmemente que o confinamento em si mesmo, imposto
a toda uma legião de criaturas pela guerra, é dinamite se
acumulando no subsolo das almas para as explosões da
paz.”
No primeiro parágrafo, o autor ao dizer “... dinamite se
acumulando no subsolo das almas para as explosões da
paz”, o autor utiliza-se de qual figura de linguagem?
A Eufemismo.
B Metáfora.
C Catacrese.
D Silepse.
E Prosopopéia.
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Questão 20
Assinale a alternativa incorreta quanto à classificação dos
verbos (entre parênteses) assinalados nas frases.
A “... Sofre o mundo da transformação dos pés em
borracha, das pernas em couro, do corpo em pano e da
cabeça em aço...” (verbo: sofrer – presente do indicativo
– 3ª pessoa do singular).
B “...E o pranto que chorarem juntos há de ser água para
lavar dos corações o ódio e das inteligências o malentendido...” ( verbo: chorar – futuro do subjuntivo – 3ª
pessoa do plural).
C “...E o povo então poderá cantar seus próprios cantos...”
( verbo: cantar – infinitivo).
D “...hão de se estreitar num abraço tão apertado que nem
a morte os poderá separar...” (verbo: haver – presente do
subjuntivo - 3ª pessoa do plural).
E “...mundo; de vozes de mães, esposas, amantes e filhas,
procriando, lidando, fazendo amor, drama, perdão...”
(verbo: procriar – gerúndio).

Conhecimentos Específicos
Questão 21
Quanto ao PPRA (Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais) não constitui etapa do seu desenvolvimento:
A Antecipação e reconhecimento de riscos ambientais.
B Divulgação e registro dos dados.
C Monitorização biológica dos trabalhadores expostos.
D Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores.
E Implantação de medidas de controle e avaliação de sua
eficácia.
Questão 22
Quanto ao risco potencial de “Pneumoconiose” no ambiente
de trabalho com exposição à poeira de sílica. Não constitui
fator importante de avaliação:
A Idade do trabalhador.
B Tempo de exposição.
C Concentração ambiental.
D Teor de sílica livre cristalizada na poeira em suspensão.
E Tamanho da partícula.
Questão 23
Em relação ao ácido fosfórico não é correto afirmar que:
A Não é inflamável.
B É corrosivo.
C É irritante para os olhos e nariz.
D Libera fumos tóxicos, quando aquecido, de óxidos de
fósforo.
E Pode reagir com certos metais liberando hidrogênio.
Questão 24
De acordo com a NR-15, sobre o recebimento do adicional
de insalubridade, não é correto afirmar que:
A O adicional devido corresponde a 10% do salário mínimo
para insalubridade de grau mínimo.
B O adicional devido, para insalubridade de grau médio,
corresponde a 20% do salário mínimo.
C O adicional devido, para insalubridade de grau máximo,
corresponde a 30% do salário mínimo.
D Em casos de incidência de mais de um índice de
insalubridade, será considerado apenas o grau de
insalubridade maior.
E A eliminação, neutralização ou atenuação do grau de
insalubridade deverá ocorrer com a utilização adequada
dos EPIs.
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Questão 25
O BENZENO foi inserido no anexo 13-A da NR-15 como
substância:
A cancerígena.
B inflamável.
C solúvel.
D linólea.
E aromática.
Questão 26
De acordo com a NR-4 e pelo dimensionamento do SESMT,
para empresas de grau de risco 3, na faixa de 1001 a 2000
empregados, a composição prevista será de
A 1 médico do trabalho, 1 auxiliar de enfermagem do
trabalho, 1 engenheiro de segurança do trabalho e 4
técnicos de segurança do trabalho.
B 2 médicos do trabalho, 2 auxiliar de enfermagem do
trabalho, 2 engenheiros de segurança do trabalho e 2
técnicos de segurança do trabalho.
C 1 médico do trabalho, 2 auxiliares de enfermagem do
trabalho, 1 engenheiro de segurança do trabalho e 2
técnico de segurança do trabalho.
D 1 médico do trabalho, 1 auxiliar de enfermagem do
trabalho, 1 engenheiro de segurança do trabalho e 1
técnico de segurança do trabalho.
E 4 médicos do trabalho, 2 auxiliares de enfermagem do
trabalho, 2 engenheiros de segurança do trabalho e 4
técnicos de segurança do trabalho.
Questão 27
Os exames de monitoramento para Benzeno, Tolueno,
Xileno e Estireno, são respectivamente:
A Ácido Hipúrico; Ácido Metil Hipúrico; Ácido Mandélico;
Carboxihemoglobina.
B Carboxihemoglobina; Hemograma Completo e plaquetas;
Ácido Mandélico; Acetil Colinesterase.
C Acido Amino Delta Levulínico; Hemograma Completo e
plaquetas; Ácido Hipúrico; Zinco protoporfirina.
D Hemograma Completo e plaquetas; Ácido Hipúrico,
Ácido metil Hipúrico; Zinco Protoporfirina.
E Hemograma Completo e plaquetas; Ácido Hipúrico,
Ácido Metil Hipúrico; Ácido Mandélico e/ou Ácido FenilGlioxilico.
Questão 28
São
doenças
pulmonares
ocupacionais
por
hipersensibilidade, exceto:
A asma ocupacional.
B pneumonite tóxicas.
C efusões pleurais.
D tuberculose.
E pneumonite por hipersensibilidade.
Questão 29
Em relação a enfermidade de “De Quervain” é correto
afirmar que ocorre:
A por micro traumas repetitivos, particularmente no
músculo supra espinhoso. Há autores que afirmam não
haver lesão periarticular do ombro, sem ter havido
tendinite do supra espinhoso.
B por afetar os tendões profundos dos dedos e tendão do
flexor longo do polegar.
C por estar relacionado à compressão de nervos periféricos
e de raízes nervosas, correspondendo à distribuição dos
nervos e os pacientes geralmente apresentam dores em
todo corpo podendo se irradiar para a face.
D essencialmente em jovens adolescentes.
E devido à considerável tensão sobre a bainha fibrosa à
extensão e abdução do polegar na direção em que há
divergência de direção entre o tendão abdutor longo e
extensor curto do polegar, podendo ser chamada de
tenossinovite estilorradial.
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Questão 30
Referente à Pneumoconiose por Poeiras Mistas (PPM) está
incorreto afirmar que:
A Defini-se PPM como pneumoconioses causadas pela
inalação de poeiras minerais com porcentagem de sílica
livre cristalina abaixo de 7,5%.
B As alterações anatomopatológicas características são
“fibroses intersticiais” ou “lesão em cabeça de medusa”.
C Caracteriza-se como trabalhador exposto à silicose
composta, todo indivíduo que tem ou teve contato,
mesmo que eventual, com ambiente onde se encontram
essas poeiras em precipitação.
D São consideradas as mais freqüentes, Antracosilicose,
Silicosiderose, doença de Shaver e Pneumoconiose pelo
caulim e a talcose.
E Fração respirável é toda aquela que resultante de uma
ação de trabalho, é veiculada pelo ar e tem a
propriedade potencial de penetração e deposição no
sistema respiratório humano.
Questão 31
São sintomas de intoxicação por Pesticida Organo
Fosforado, exceto:
A Convulsões.
B Colapso.
C Necrose de extremidade de ossos longos.
D Neurite periférica.
E Bronquiespasmo com aumento de secreções.
Questão 32
De acordo com as características de Ergonomia preventiva
relativas ao trabalho humano é INCORRETO afirmar que:
A Não preserva o bem estar mental do trabalhador
B Agentes ergonômicos atuam provocando distúrbios
fisiológicos ao trabalhador.
C Tem ampla relação com as condições de trabalho do
trabalhador.
D Se preocupa com o nível de esforço durante a jornada de
trabalhado.
E Condições de repetitividade podem ser consideradas
como parte dos riscos ergonômicos.
Questão 33
O exame médico admissional utilizado em medicina do trabalho
é uma parte importante do processo de contratação do
trabalhador. Sobre o exame admissional é correto afirmar que:
A O objetivo básico do exame admissional é permitir a
colocação dos trabalhadores em serviços adequados as
suas condições físicas.
B Não é um exame obrigatório para professores.
C Relaciona-se ao trabalhador e não a comunidade
trabalhadora local.
D É realizado e laudado por enfermeiros prioritariamente.
E É um exame subjetivo sem descrição semiológica
básica.
Questão 34
A doença do trabalho é aquela adquirida ou desencadeada
em função de condições especiais em que o trabalho é
realizado e com ele se relacione diretamente, devendo
também constar no Anexo II do Decreto 3.048/1999. Neste
sentido, é considerada doença do trabalho:
A a doença degenerativa.
B a doença inerente a grupo etário.
C a doença que não produz incapacidade laborativa.
D a doença endêmica adquirida por segurado habitante de
região em que ela se desenvolva, sem comprovação que
é resultado da exposição ou contato direto determinado
pela natureza do trabalho.
E Conjuntivite.
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Questão 35
Assinale a alternativa que corresponda ao documento criado
o
0
pela lei n 8.213/91, confirmado na instrução normativa n
095 do INSS de outubro de 2003, caracterizado como um
histórico laboral individualizado do trabalhador, que reúne as
informações sobre as condições em que o trabalhador realiza
as suas tarefas, incluindo registros ambientais e resultados
de monitorização biológica.
A Perfil profissiográfico previdenciário – PPP.
B Programa de conservação auditiva- PCA.
C Comunicação de acidente do trabalho – CAT.
D Comissão interna de prevenção de acidentes – CIPA.
E Conselho nacional de metrologia, normalização e
qualidade industrial – CONMETRO.
Questão 36
Qual das alternativas abaixo melhor se encaixa quanto ao
que corresponde às atribuições básicas de uma CIPA?
A Investigar e analisar os acidentes ocorridos na empresa.
B Sugerir as medidas de prevenção de acidentes julgadas
necessárias por iniciativa própria ou sugestão de outros
empregados e encaminhá-las ao presidente e ao
departamento de segurança da empresa.
C Promover a divulgação e zelar pela observância das
normas de segurança, ou ainda, de regulamentos e
instrumentos de serviço emitidos pelo empregador.
D Promover anualmente a Semana Interna de Prevenção
de Acidentes (SIPAT). Sugerir a realização de cursos,
palestras ou treinamentos, quanto à engenharia de
segurança do trabalho, quando julgar necessário ao
melhor desempenho dos empregados.
E Todas as alternativas estão corretas
Questão 37
Sobre questões relacionadas à CIPA, aprecie as proposições
abaixo:
1. Não será permitida nenhuma reeleição aos membros
eleitos da CIPA.
2. É atribuição da CIPA elaborar o Mapa de Riscos, com
assessoria do SESMT, onde houver.
3. O treinamento para os membros da CIPA terá carga
horária de 20 horas e deverá ser ministrado fora do
expediente normal da empresa.
4. Havendo participação inferior a 50% dos empregados na
votação, não haverá apuração dos votos e a comissão
eleitoral deverá organizar outra votação que ocorrerá no
prazo máximo de dez dias.
5. No caso de afastamento definitivo do Presidente, o
empregador indicará o substituto, em dois dias úteis,
preferencialmente entre os membros da CIPA.
6. A CIPA não terá reuniões ordinárias mensais.
7. Na votação em caso de empate, assumirá aquele que
tiver maior tempo de serviço no estabelecimento.
8. Faz parte das atribuições da CIPA expedir multas aos
trabalhadores que não estiverem utilizando os
Equipamentos de Proteção Individual.
Estão incorretas as proposições:
A 3, 4, 6 e 7, apenas.
B 1 e 8, apenas.
C 1, 3, 6 e 8, apenas.
D 1, 2, 4 e 8, apenas.
E 3, 5 e 7, apenas.
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Questão 38
Assinale a alternativa que corresponde a uma doença do
sistema nervoso relacionada ao trabalho:
A Sindrome do túnel Cubital;
B Blefarite.
C Leucemia.
D Candidíase.
E Angina.
Questão 39
A prova de Romberg é uma prova simples e de fácil
execução, qual tipo de doença relacionada a trabalho utilizase essa prova?
A Labirintite.
B Bronquite asmática.
C Estomatite ulcerativa.
D Vitiligo.
E Ceratose palmar.
Questão 40
Assinale a alternativa que melhor representa um transtorno
do grupo LER/DORT:
A Eritema pérnio.
B Transtornos do plexo braquial.
C Enfisema intersticial.
D Siderose.
E Acroparestesia.
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FOLHA DE RASCUNHO
O Candidato poderá levar esta folha.
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