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a perda de 10 a 12 centímetros de altura em relação ao
esperado para vários padrões familiares. Na vida adulta,
as mulheres com puberdade precoce estão mais sujeitas a
ter câncer de mama e de endométrio. Além disso, são mais
frequentes os transtornos de ordem psicológica.

LÍNGUA PORTUGUESA

Descoberta de gene ligado à puberdade precoce pode
antecipar diagnóstico

http://noticias.terra.com.br/ciencia/pesquisa/descoberta-de-gene-ligado-a-puberdade-precoce-pode-antecipar-diagnostico,9101b056a3d04410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html

Crescimento da mama, aparecimento de pelos nas
axilas e na região pubiana, menstruação, mudança do tom
de voz são sinais comuns da puberdade. Os que estão
relacionados às meninas aparecem, normalmente, entre os
8 e os 14 anos; nos meninos, eles despontam entre os 9
e os 15 anos. A transformação natural do corpo humano
já é uma fase que requer acompanhamento. Quando ela
ocorre de forma precoce, às vezes aos 5 anos, os reflexos
podem ser físicos, como a interrupção do crescimento, mas
também psicológicos. Um estudo da Universidade de São
Paulo (USP) identificou um gene relacionado à doença que
pode antecipar o diagnóstico e facilitar o tratamento.
A pesquisadora Ana Claudia Latronico, que atua na
área de genética de doenças endócrinas, percebeu, ao
longo dos mais de 20 anos de carreira, que era recorrente a
presença de histórico familiar entre os casos de puberdade
precoce. “Observamos a ocorrência de familiares afetados
e até então não havia nenhum tipo de estudo”, disse. O que
se sabia, a partir de um estudo israelense desenvolvido em
2004, é que a hereditariedade da puberdade precoce estava
presente em aproximadamente 27% dos casos, informou a
endocrinologista.
Foram selecionadas 15 famílias, reunindo 40 pessoas. A
doença causa o desenvolvimento acelerado do corpo pelo
aumento prematuro na produção do hormônio que libera as
gonadotrofinas: o GnRH, que comanda o amadurecimento
sexual do organismo. A partir do sequenciamento genético
desses pacientes, Ana Claudia identificou uma nova causa
para o início antecipado da puberdade: uma falha no
gene MKRN3. Os resultados foram publicados na revista
científica americana New England Journal of Medicine.
O estudo não tem como objetivo trazer mudanças
no tratamento da puberdade precoce. “O procedimento
terapêutico é totalmente estabelecido e efetivo”, destacou.
A partir da compreensão da causa, no entanto, é possível
antecipar o diagnóstico e iniciar o uso dos remédios assim
que aparecerem os primeiros sintomas. “Se o teste genético
estiver disponível, pode-se fazer a análise antes mesmo de
ocorrer a manifestação clínica para saber se está ou não
sob risco de desenvolver precocemente”, apontou.
Ana Claudia destaca que quanto mais cedo é iniciado o
tratamento, mais se evitam os efeitos negativos da doença.
Entre eles, os de viés psicológico, como a estigmatização
da criança em razão do aparecimento de sinais puberais
estranhos à faixa etária. “A menina passa a ter mama,
até a menstruar muito cedo, e isso é um desconforto
psicológico muito grande para a criança e para a família”,
avaliou. Segundo os pesquisadores, a antecipação da
menarca pode, inclusive, sujeitar a criança a algum tipo de
abordagem sexual inadequada.
Do ponto de vista endocrinológico, há também o
comprometimento da estatura. “Com o aumento dos
hormônios sexuais, como o estradiol, nas meninas, e
testosterona, nos meninos, há alteração da maturação
óssea e diminui o tempo de crescimento”, explicou. A
interrupção do desenvolvimento ósseo pode provocar

QUESTÃO 01

(A)
(B)

(C)

(D)
(E)

De acordo com o texto, pode-se afirmar que
normalmente, os sinais comuns da puberdade começam
a aparecer mais cedo nos meninos do que nas meninas.
em “...os reflexos podem ser físicos, como a interrupção
do crescimento, mas também psicológicos.”, infere-se
que a criança apresentará somente reflexos físicos e
nunca psicológicos.
somente a partir de 20 anos de estudos é que a
pesquisadora Ana Claudia constatou, pelos resultados
de sua pesquisa, que a hereditariedade da puberdade
precoce estava presente em aproximadamente 27% dos
casos.
o maior objetivo do estudo é trazer mudanças no
tratamento da puberdade precoce.
a descoberta da causa da doença, puberdade precoce,
pode antecipar o diagnóstico e possibilitar o início do
tratamento.

QUESTÃO 02
“Ana Claudia destaca que quanto mais cedo é
iniciado o tratamento...”
(A)
mais se evitam os efeitos negativos físicos, e menos os
de viés psicológico.
(B)
menos chance tem de se evitar a estigmatização da
criança em razão do aparecimento de sinais puberais
estranhos à faixa etária.
(C)
mais sujeita a criança estará a algum tipo de abordagem
sexual inadequada.
(D)
mais cedo, a menina passa a ter mama, até a menstruar
muito cedo.
(E)
mais se evitam os efeitos negativos da doença.
QUESTÃO 03
No excerto “Os que estão relacionados às meninas
aparecem, normalmente, entre os 8 e os 14 anos; nos
meninos, eles despontam entre os 9 e os 15 anos.”,
o termo em destaque
(A)
exerce função de artigo, pois define o substantivo
“menino” apresentado posteriormente.
(B)
exerce função de pronome demonstrativo, pois refere-se
à expressão antecedente “sinais comuns da puberdade”
e pode ser substituído por “aqueles”.
(C)
está no plural para concordar com o substantivo
“meninos”.
(D)
é um pronome pessoal do caso oblíquo e tem função de
complementar o verbo a ele relacionado.
(E)
se for substituído por “sinais comuns da puberdade”,
além de tornar o texto repetitivo, o sentido se alterará.
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(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 04

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

Em “Quando ela ocorre de forma precoce, às
vezes aos 5 anos, os reflexos podem ser físicos,
como a interrupção do crescimento, mas também
psicológicos.”, a oração em destaque expressa
circunstância de tempo.
finalidade.
contraste.
proporcionalidade.
concessão.

QUESTÃO 09

(A)
(B)

QUESTÃO 05

(A)

(B)

(C)
(D)
(E)

Em “A pesquisadora Ana Claudia Latronico, que atua
na área de genética de doenças endócrinas...”, a
oração em destaque
expressa restrição, pois o autor não está se referindo
a qualquer pesquisadora, mas especificamente à Ana
Claudia Latronico.
é uma completiva nominal, pois funciona como
complemento do substantivo antecedente, no caso, o
nome da pesquisadora.
é uma oração subordinada subjetiva, pois exerce função
de sujeito.
é uma oração explicativa, pois acrescenta informação à
oração principal.
não deveria ser precedida por vírgula em decorrência da
função que exerce.

(C)
(D)
(E)

(B)

(C)

(D)
(E)

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

As vírgulas em “Crescimento da mama, aparecimento
de pelos nas axilas e na região pubiana, menstruação,
mudança do tom de voz...”, foram empregadas para
isolar o aposto.
intercalar a oração.
separar termos de mesma função sintática.
isolar o adjunto adverbial.
separar a oração adverbial anteposta à oração principal.

R A C I O C Í N I O L Ó G I C O E M AT E M Á T I C O

A função morfossintática do “que” na expressão
“...produção
do
hormônio
que
libera
as
gonadotrofinas...” é a mesma função do “que” em
“...um gene relacionado à doença que pode antecipar o
diagnóstico e facilitar o tratamento.”
“... percebeu, ao longo dos mais de 20 anos de carreira,
que era recorrente a presença de histórico familiar entre
os casos de puberdade precoce.”
“Ana Claudia destaca que quanto mais cedo é iniciado
o tratamento, mais se evitam os efeitos negativos da
doença.”
“...é possível antecipar o diagnóstico e iniciar o uso dos
remédios assim que aparecerem os primeiros sintomas.”
“...é que a hereditariedade da puberdade precoce estava
presente em aproximadamente 27% dos casos.”

QUESTÃO

11
Lucas estava fazendo sua tarefa, quando em uma
das questões apareceu a expressão

. Qual das

alternativas a seguir apresentaa resposta que Lucas
deverá obter com essa expressão?

QUESTÃO 07
Assinale a alternativa em que a palavra NÃO está
acentuada adequadamente.
(A)
Área.
(B)
Genética.
(C)
Possível.
(D)
Desenvolvído.
(E)
Além.

(A)

Meia vez

, que são

.

(B)

Meia vez

, que são

.

(C)

O dobro de

(D)

Mais a sua metade, que são .

(E)

Nenhuma das alternativas anteriores.

, que são .

QUESTÃO 12
Uma loja de camisas oferece um desconto de 15% no
total da compra se o cliente levar duas camisas. Se o
valor de cada camisa é de R$ 40,00, quanto gastará
uma pessoa que aproveitou essa oferta?
(A)
R$ 68,00.
(B)
R$ 72,00.
(C)
R$ 76,00.
(D)
R$ 78,00.
(E)
R$ 80,00.

QUESTÃO 08

(A)
(B)

Em “A partir da compreensão da causa, no entanto,
é possível antecipar o diagnóstico e iniciar o uso
dos remédios assim que aparecerem os primeiros
sintomas.”, a expressão em destaque
pode ser substituída sem qualquer prejuízo semântico
por “portanto”.
exprime oposição em relação à ideia anteriormente
citada.
exprime ideia de conclusão.
exprime ideia de conformidade.
exprime ideia de explicação.

QUESTÃO 10

QUESTÃO 06

(A)

futuro do subjuntivo.
futuro do pretérito do indicativo.
pretérito imperfeito do subjuntivo.

Em “Se o teste genético estiver disponível...”, a
forma verbal em destaque está conjugada no
presente do indicativo.
futuro do presente do indicativo.
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(A)

QUESTÃO 13

Se observarmos a sequência de palavras a seguir,
perceberemos um padrão:

(B)
(C)

pá; luz; sofá, lápis, caneca,...

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

(D)

Qual seria a sétima palavra desta sequência?
cadeira.
xícara.
televisão.
ventilador.
amendoim.

(E)

QUESTÃO 18
Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.
A EBSERH será administrada por uma Diretoria
Executiva, composta pelo ___________________
e até ___________ Diretores, todos nomeados
e
destituíveis,
a
qualquer
tempo,
pelo
______________________,
por
indicação
do ___________________________.
(A)
Diretor / nove / Presidente da República / Ministro de
Estado da Educação
(B)
Diretor / seis / Presidente da República / Ministro da
Saúde
(C)
Presidente / doze / Ministro de Estado da Educação /
Ministro da Saúde
(D)
Presidente / nove / Ministro da Saúde / Ministro de
Estado da Educação
(E)
Presidente / seis / Presidente da República / Ministro de
Estado da Educação

QUESTÃO 14

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

Um mini-mercado fez uma pesquisa sobre a
preferência de seus clientes sobre duas marcas de
café que são vendidas lá. Dos 150 entrevistados,
25 responderam que usam ambas as marcas, A e
B, 75 entrevistados responderam que usam apenas
a marca B. Sabendo que todos os entrevistados
optaram por pelo menos uma das marcas de café,
quantos optaram somente pela marca A?
25.
45.
50.
55.
60.

QUESTÃO 15

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

não comparecer a duas reuniões consecutivas ou três
alternadas, no intervalo de seis meses.
não comparecer a duas reuniões consecutivas ou três
alternadas, no intervalo de um ano.
não comparecer a três reuniões consecutivas ou quatro
alternadas, no intervalo de um ano.
não comparecer a duas reuniões consecutivas ou quatro
alternadas, no intervalo de dois anos.
não comparecer a três reuniões consecutivas ou quatro
alternadas, no intervalo de dois anos.

QUESTÃO 19
Sobre a EBSERH, analise as assertivas e assinale a
alternativa que aponta as corretas.

Júlia fará aniversário e seus pais farão uma grande
festa. Entre familiares e amigos, a mãe de Júlia
convidou 200 pessoas e o pai convidou 180. Se
compareceram à festa de Júlia 220 convidados, o
que podemos com certeza afirmar?
Todos os convidados do pai compareceram.
Todos os convidados da mãe compareceram.
Pelo menos 50 convidados eram do pai de Júlia.
Pelo menos 20 convidados eram do pai de Júlia.
Exatamente 20 convidados eram do pai de Júlia.

I.

A EBSERH tem sede e foro em Brasília, Distrito
Federal e atuação em todo o território nacional,
podendo criar subsidiárias, sucursais, filiais
ou escritórios e representações no país.

II.

As atividades de prestação de serviços de
assistência à saúde de que trata o caput
estarão inseridas tanto no âmbito do Sistema
Único de Saúde – SUS como na rede privada.

III.

No desenvolvimento de suas atividades de
assistência à saúde, a EBSERH observará
as diretrizes e políticas estabelecidas pelo
Ministério da Educação.

IV.

A execução das atividades da EBSERH
dar-se-á por meio da celebração de contrato
específico para este fim, pactuado de
comum acordo entre a EBSERH e cada uma
das instituições de ensino ou instituições
congêneres.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH
QUESTÃO 16

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

A partir da assinatura do contrato entre a EBSERH e a
instituição de ensino superior, a EBSERH procederá
à reativação de leitos e serviços inativos por falta de
pessoal e, para isso, disporá do prazo de até
04 (quatro) meses.
06 (seis) meses.
01 (um) ano.
02 (dois) anos.
04 (quatro) anos.

QUESTÃO 17
Além dos casos de morte, renúncia, destituição
e outros previstos em lei, considerar-se-á vaga a
função de membro do Conselho Fiscal que, sem
causa formalmente justificada, salvo caso de força
maior ou caso fortuito

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

QUESTÃO 20

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

De acordo com o Regimento Interno da EBSERH, a
Diretoria Executiva é composta pela(s) seguinte(s)
diretoria(s), EXCETO
Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos.
Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar.
Diretoria Administrativa Financeira.
Diretoria de Distribuição de Medicamentos.
Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da
Informação.

(D)
(E)

QUESTÃO 24
Sobre o funcionamento dos serviços privados de
assistência à saúde, assinale a alternativa correta.
(A)
Os serviços privados de assistência à saúde
caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria,
de profissionais liberais, legalmente habilitados, e
de pessoas jurídicas de direito privado na promoção,
proteção e recuperação da saúde.
(B)
A assistência à saúde é vedada à iniciativa privada.
(C)
Na prestação de serviços privados de assistência à
saúde, serão observados os princípios éticos e as
normas expedidas pelo Ministério da Saúde quanto às
condições para seu funcionamento.
(D)
É permitida a participação direta ou indireta de
empresas ou de capitais estrangeiros na assistência
à saúde, inclusive através de doações de organismos
internacionais vinculados à Organização das Nações
Unidas, de entidades de cooperação técnica e de
financiamento e empréstimos.
(E)
No caso de participação de capital estrangeiro, é
obrigatória a autorização do Ministro de Estado da
Saúde, submetendo-se a seu controle as atividades
que forem desenvolvidas e os instrumentos que forem
firmados.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS
QUESTÃO 21
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas.

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

I.

O controle social no SUS é um dos
principais instrumentos para promover a
democratização da saúde.

II.

A Constituição Federal de 1988 é omissa
em relação ao controle social no SUS.

III.

O controle social no SUS é uma forma de
controle da sociedade civil organizada
nas esferas da ação do Estado na área da
saúde.

IV.

As Conferências de Saúde e os Conselhos
de Saúde são mecanismos formais de
controle social.

promover a proteção à família, à maternidade, à
infância, à adolescência e à velhice.
participar da formulação da política e da execução das
ações de saneamento básico.
incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento
científico e tecnológico.

QUESTÃO 25
De acordo com o Decreto 7.508/2011 o documento
que estabelece os critérios para o diagnóstico
da doença ou do agravo à saúde; o tratamento
preconizado, com os medicamentos e demais
produtos apropriados, quando couber; as
posologias recomendadas; os mecanismos
de controle clínico; e o acompanhamento e a
verificação dos resultados terapêuticos, a serem
seguidos pelos gestores do SUS, denomina-se
(A)
Protocolo Médico e Diretrizes Básicas.
(B)
Protocolo Clínico e Diretrizes Assistenciais.
(C)
Protocolo Médico e Diretriz Distributiva.
(D)
Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica.
(E)
Protocolo Médico e Diretrizes Farmacológicas.

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas I e III.
Apenas I e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 22
De acordo com a Lei 8.142/1990, as decisões dos
Conselhos de Saúde serão homologadas
(A)
pelo Presidente da República.
(B)
pela Conferência de Saúde.
(C)
pelo Poder Legislativo em cada esfera de governo.
(D)
pelo Poder Judiciário em cada esfera de governo.
(E)
pelo chefe do poder legalmente constituido em cada
esfera do governo.
QUESTÃO 23
De acordo com a Constituição Federal de 1988,
compete ao Sistema Único de Saúde (SUS),
EXCETO
(A)
controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e
substâncias de interesse para a saúde e participar
da produção de medicamentos, equipamentos,
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
(B)
ordenar a formação de recursos humanos na área de
saúde.
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QUESTÃO 29

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 26

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Qual é o significado das siglas SSST, DRT e DTM
segundo os itens e subitens 1.3 e 1.4 da NR-01?
SSST = Secretária de Segurança e Saúde do
Trabalhador; DRT = Delegacia Regional do
Trabalhador; e DTM = Delegacia do Trabalhador
Mercante.
SSST = Secretária de Segurança e Saúde do
Trabalhador; DRT = Delegacia da Regional do
Trabalho; e DTM = Delegacia do Trabalhador Marítimo.
SSST = Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho;
DRT = Delegacia Regional do Trabalhador; e DTM =
Delegacia do Trabalhador Marinheiro.
SSST = Secretaria de Segurança e Saúde no
Trabalho; DRT = Delegacia Regional do Trabalho; e
DTM = Delegacia do Trabalho Marítimo.
SSST = Secretaria de Segurança e Saúde do
Trabalhador; DRT = Delegacia da Regional do
Trabalho; e DTM = Delegacia do Trabalhador
Mercante.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Segundo o item 1.3 da NR-01, a SSST é o órgão
de âmbito nacional competente para coordenar,
orientar, controlar e supervisionar as atividades
relacionadas com a segurança e medicina do
trabalho, inclusive a CANPAT e PAT. Baseado na
legislação vigente, qual é o significado das siglas
CANPAT e PAT?
CANPAT = Companhia Nacional de Prevenção
de Acidentes no Trabalho; e PAT = Programa de
Assistência ao Trabalhador.
CANPAT = Companhia Nacional de Proteção de
Acidentes no Trabalho; e PAT = Programa de
Alimentação no Trabalho.
CANPAT = Companhia Nacional de Prevenção de
Acidentes do Trabalho; e PAT = Plano de Assistência
do Trabalhador.
CANPAT = Campanha Nacional de Proteção de
Acidentes do Trabalhador; e PAT = Programa de
Aceleração no Trabalho.
CANPAT = Campanha Nacional de Prevenção
de Acidentes do Trabalho; e PAT = Programa de
Alimentação do Trabalhador.

QUESTÃO 27

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

Acidente do trabalho “é o que ocorre pelo exercício
do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício
do trabalho dos segurados referidos no inciso VII
do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal
ou perturbação funcional que cause a morte ou
a perda ou redução, permanente ou temporária,
da capacidade para o trabalho”. Qual é a Lei
que dispõe sobre os Planos de Benefícios da
Previdência Social e que, em seu artigo 19, possui
esta definição de acidente do trabalho?
Lei nº 8.214, de 24.07.1991.
Lei nº 8.213, de 24.07.1991.
Lei nº 8.212, de 08.06.1978.
Lei nº 8.213, de 08.06.1978.
Lei nº 8.214, de 08.06.1978.

QUESTÃO 28

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

Baseado na legislação vigente, preencha as
lacunas e assinale a alternativa correta. Segundo
o item 1.4 da NR-01; a DRT/DTM, nos limites de
sua jurisdição, é o órgão regional competente
para _______________as atividades relacionadas
com a segurança e medicina do trabalho, inclusive
a CANPAT, o PAT e ainda a fiscalização do
cumprimento dos ______________________ legais
e regulamentares sobre segurança e medicina do
trabalho.
executar / preceitos
apoiar / programas
supervisionar / preceitos
apoiar / planos
executar / preconceitos
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Baseado na legislação pertinente do cadastro de acidente da ABNT e na planilha de gerenciamento de riscos
apresentada a seguir, responda as questões de 30 a 33.
Uma empresa está dividida em 03 setores; o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho, após a investigação e análise dos acidentes, montou uma planilha para priorizar as ações de melhoria
a serem realizadas.

QUESTÃO 30
Qual é a taxa de gravidade obtida para o setor I da empresa?
(A)
72.
(B)
15.000.
(C)
1,08.
(D)
216 dias de afastamento.
(E)
1.080.000.
QUESTÃO 31
Qual é o tempo total computado obtido para o setor II da empresa?
(A)
12 dias.
(B)
160 dias.
(C)
172 dias.
(D)
500 horas.
(E)
4.000 horas.
QUESTÃO 32
Qual é a taxa de frequência obtida para o setor III da empresa?
(A)
220 dias.
(B)
80 horas trabalhadas por funcionário.
(C)
20 dias de afastamento por funcionário.
(D)
5.000.
(E)
22.
QUESTÃO 33
Qual é a sequência de prioridade (1ª, 2ª e 3ª) das ações de melhoria a serem implantadas na empresa?
(A)
1ª = setor 2; 2ª = setor 1; e 3ª = setor 3.
(B)
1ª = setor 3; 2ª = setor 2; e 3ª = setor 1.
(C)
1ª = setor 1; 2ª = setor 2; e 3ª = setor 3.
(D)
1ª = setor 2; 2ª = setor 3; e 3ª = setor 1.
(E)
1ª = setor 1; 2ª = setor 3; e 3ª = setor 2.
QUESTÃO 34
Quando confirmadas irregularidades no processo eleitoral da CIPA; a unidade descentralizada do Ministério do
Trabalho e Emprego determinará a anulação da eleição dos membros da CIPA. Anulada a eleição e baseado no
item 5.42.2 da NR-05, é correto afirmar que
(A)
a empresa convocará nova eleição no prazo de dez (10) dias úteis, a contar da data de ciência, garantidas as inscrições
anteriores.
(B)
a empresa convocará nova eleição no prazo de dois (02) dias úteis, a contar da data de ciência, garantidas as inscrições
anteriores.
(C)
a empresa convocará nova eleição no prazo de cinco (05) dias, a contar da data de ciência, garantidas as inscrições
anteriores.
(D)
a empresa convocará nova eleição no prazo de sete (07) dias úteis, a contar da data de ciência, garantidas as inscrições
anteriores.
(E)
a empresa convocará nova eleição no prazo de dez (10) dias, a contar da data de ciência, garantidas as inscrições
anteriores.
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(D)
(E)

QUESTÃO 35

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

A NR-03 (com Redação dada pela Portaria SIT
n.º 199/2011) trata de embargo e interdição que
são medidas de urgência, adotadas a partir
da constatação de situação de trabalho que
caracterize risco grave e iminente ao trabalhador.
Assim, quais são medidas a serem adotadas
pelos representantes do Ministério do Trabalho
conforme estabelece a legislação vigente?
A interdição implica, obrigatoriamente, na paralisação
total do estabelecimento fiscalizado.
O embargo implica a paralisação total ou parcial da
obra; e considera-se obra todo e qualquer serviço de
engenharia de construção, montagem, instalação,
manutenção ou reforma.
Embargo e interdição são medidas de caráter
administrativo rotineiro, adotadas a partir da
constatação de situação de não-conformidade
ocupacional observada na atividade do trabalhador.
Durante a paralisação decorrente da imposição de
interdição ou embargo, os empregados devem ser
dispensados de suas atividades e compensar as horas
paradas futuramente para receber os salários como se
estivessem em efetivo exercício.
Durante a vigência da interdição ou do embargo,
podem ser desenvolvidas atividades necessárias à
correção da situação de grave e iminente risco, desde
que realizadas em até 24 horas após a notificação
oficial.

Validade de 5 (cinco) anos.
Validade de 3 (três) anos.

QUESTÃO 38
Baseado na legislação vigente, preencha as
lacunas e assinale a alternativa correta.
A NR-08 estabelece requisitos técnicos mínimos
que devem ser observados nas edificações, para
garantir segurança e conforto aos que nelas
trabalhem. Segundo o item 8.2. (alterado pela
Portaria SIT n.º 23/2001), os locais de trabalho devem
ter a altura do piso ao teto, pé direito, de acordo
com as posturas 
________________________,
atendidas as condições de conforto, segurança
e salubridade, estabelecidas na Portaria
________________________.
(A)
municipais / 3.214/78
(B)
federais, estaduais e municipais / 6.514/77
(C)
da lei de uso e ocupação do solo municipal / 6.514/77
(D)
municipais / 6.514/78
(E)
federais, estaduais e municipais / 3.214/77
QUESTÃO 39

QUESTÃO 36
Segundo a redação dada ao texto pela Portaria
SSST n.º 25/1994; preencha a lacuna referente ao
item 9.1.5 da NR-09 e assinale a alternativa correta.
“Para efeito desta NR, consideram-se riscos
ambientais os __________________existentes
nos ambientes de trabalho que, em função de sua
natureza, concentração ou intensidade e tempo de
exposição, são capazes de causar danos à saúde
do trabalhador.”
(A)
agentes físicos e químicos
(B)
agentes físicos, químicos e biológicos
(C)
agentes físicos, químicos, biológicos e ergonômicos
(D)
agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e
de acidente
(E)
agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e
mecânicos

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

A NR-07 estabelece os parâmetros mínimos e
diretrizes gerais a serem observados na execução
do PCMSO. Esta Norma tem sua existência
jurídica assegurada nos artigos 168 e 169 da
CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Assim,
baseado no item 7.4.1 do PCMSO, são exames
médicos obrigatórios:
somente o admissional, o periódico e o demissional.
somente o de retorno ao trabalho e de mudança de
função.
somente o admissional e o demissional.
o admissional, o periódico, o demissional, o de retorno
de férias e o de mudança de função.
o demissional, o admissional, o periódico, o de
mudança de função e o de retorno ao trabalho.

QUESTÃO 40

(A)

QUESTÃO 37
Segundo o item 6.9. da NR-06 (EPI), o CA
– Certificado de aprovação –, para fins de
comercialização concedidos aos EPI, terá
estabelecido uma validade. Qual é a validade para
aqueles equipamentos com laudos de ensaio que
não tenham sua conformidade avaliada no âmbito
do SINMETRO, conforme alteração feita pela
Portaria SIT n.º 194/2010?
(A)
Validade de 1 (um) ano.
(B)
Validade de 4 (quatro) anos.
(C)
Validade de 2 (dois) anos.

(B)
(C)
(D)
(E)
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A
NR-11
–
Transporte,
Movimentação,
Armazenagem e Manuseio de Materiais tem sua
existência jurídica assegurada pela Seção X, do
Capítulo V, do Título II da C.L.T (Consolidação
das Leis do Trabalho). Quais são os artigos
consolidados desta Seção X?
Artigos 154 a 156 da Seção X, do Capítulo V, do Título
II da C.L.T.
Artigos 160 e 161 da Seção X, do Capítulo V, do Título
II da C.L.T.
Artigos 154 a 201 da Seção X, do Capítulo V, do Título
II da C.L.T.
Artigos 182 e 183 da Seção X, do Capítulo V, do Título
II da C.L.T.
Artigos 198 e 199 da Seção X, do Capítulo V, do Título
II da C.L.T.
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QUESTÃO 41

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

QUESTÃO 45

Assinale a alternativa correta segundo o item
10.6.1. As intervenções em instalações elétricas
somente podem ser realizadas por trabalhadores
que atendem aos parâmetros do item 10.8 da NR10 quando
a tensão for igual ou superior a 120 Volts em corrente
alternada ou superior a 220 Volts em corrente contínua.
a tensão for igual ou superior a 120 Volts em corrente
contínua ou em corrente alternada.
a tensão for igual ou superior a 50 Volts em corrente
alternada ou superior a 120 Volts em corrente contínua.
a tensão for igual ou superior a 220 Volts em corrente
alternada ou em corrente contínua.
a tensão for igual ou superior a 50 Volts em corrente
alternada ou inferior a 120 Volts em corrente contínua.

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

QUESTÃO 42

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

A NR-12 – Segurança no trabalho em máquinas
e equipamentos tem sua existência jurídica
assegurada na Seção XI do Capítulo V, do Título II
da C.L.T e teve sua redação recentemente alterada
por Portarias emitidas em 2010, 2011 e 2013. Qual
é o total de anexos estabelecidos na NR-12?
Total de 14 anexos.
Total de 15 anexos.
Total de 08 anexos.
Total de 10 anexos.
Total de 12 anexos.

QUESTÃO 46
Preencha a lacuna e assinale a alternativa
correta quanto à quantidade de trabalhadores
especificada no item 18.3.1. da NR-18. A NR-18
estabelece diretrizes de ordem administrativa, de
planejamento e de organização, que objetivam a
implementação de medidas de controle e sistemas
preventivos de segurança nos processos, nas
condições e no meio ambiente de trabalho na
Indústria da Construção. Segundo o item 18.3.1,
“são obrigatórios a elaboração e o cumprimento
do PCMAT nos estabelecimentos com ___
trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos
desta NR e outros dispositivos complementares
de segurança”.
(A)
10
(B)
25
(C)
30
(D)
50
(E)
20

QUESTÃO 43
A NR-14 estabelece alguns parâmetros para
operação de fornos. Um deles estabelece que
os fornos devem ter sistemas de proteção para
não ocorrer explosão por falha da chama de
aquecimento ou no acionamento do queimador e
evitar retrocesso da chama. Baseado no item 14.3
da NR-14, quais são os fornos que necessitam
deste sistema de proteção?
(A)
Os fornos que utilizarem combustíveis gasosos ou
líquidos.
(B)
Os fornos que utilizarem combustíveis sólidos,
gasosos ou líquidos.
(C)
Os fornos que utilizarem apenas combustíveis sólidos.
(D)
Os fornos que utilizarem apenas combustíveis líquidos.
(E)
Os fornos que utilizarem apenas combustíveis
gasosos.

QUESTÃO 47

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

QUESTÃO 44

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

A NR-28 estabelece procedimentos a serem
adotados pela fiscalização trabalhista; um deles
estabelece que o agente da inspeção do trabalho,
com base em critérios técnicos, poderá notificar os
empregadores concedendo prazos para a correção
das irregularidades encontradas. Segundo o item
28.1.4.1, qual é este prazo máximo?
O prazo para cumprimento dos itens notificados
deverá ser limitado a, no máximo, 10 (dez) dias.
O prazo para cumprimento dos itens notificados
deverá ser limitado a, no máximo, 30 (trinta) dias.
O prazo para cumprimento dos itens notificados
deverá ser limitado a, no máximo, 60 (sessenta) dias.
O prazo para cumprimento dos itens notificados
deverá ser limitado a, no máximo, 90 (noventa) dias.
O prazo para cumprimento dos itens notificados deverá
ser limitado a, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias.

Baseado no anexo 14 – agentes biológicos – da
NR-15 (atividades e operações insalubres), quais
são os graus de insalubridades estabelecidos
na relação de atividades que envolvem agentes
biológicos?
Apenas o grau máximo para o anexo 14.
Apenas os graus mínimo e médio para o anexo 14.
Apenas os graus médio e máximo para o anexo 14.
Apenas o grau mínimo para o anexo 14.
Todos os graus são possíveis para o anexo 14
(mínimo, médio e máximo).

A NR-15 – atividades e operações insalubres tem
sua existência jurídica assegurada na Seção XIII,
do Capítulo V, do Título II da C.L.T. Qual é o anexo
(número) que trata especificamente de atividades
e operações que expõe os trabalhadores às
vibrações localizadas ou de corpo inteiro?
Anexo nº 6.
Anexo nº 8.
Anexo nº 7.
Anexo nº 10.
Anexo nº 9.

QUESTÃO 48
A NR-16 estabelece atividades e operações
perigosas passíveis de enquadramento em seus
anexos; os quais atualmente são em números de 4
(quatro). Qual é a relação correta para os anexos 1
e 2 estabelecidos na legislação vigente?
(A)
Anexo 1 = atividades e operações com combustíveis;
anexo 2 = atividades e operações com inflamáveis.
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(B)

(C)
(D)
(E)

Anexo 1 = atividades e operações com eletricidade;
anexo 2 = atividades e operações com explosivos e
combustíveis.
Anexo 1 = atividades e operações com explosivos;
anexo 2 = atividades e operações com combustíveis.
Anexo 1 = atividades e operações com explosivos;
anexo 2 = atividades e operações com inflamáveis.
Anexo 1 = atividades e operações com explosivos e
inflamáveis; anexo 2 = atividades e operações com
eletricidade.

(D)

QUESTÃO 49

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

A NR-19 considera explosivo material ou substância
que, quando iniciada, sofre decomposição muito
rápida em produtos mais estáveis, com grande
liberação de calor e desenvolvimento súbito
de pressão. Assim, segundo o item 19.1.2, as
atividades de fabricação, utilização, importação,
exportação, tráfego e comércio de explosivos
devem obedecer ao disposto na legislação
específica, em especial ao Regulamento aprovado
pelo Decreto n.º 3.665, de 20 de novembro de 2000.
Qual é o principal regulamento a ser adotado:
Regulamento para Fiscalização de Produtos
Controlados (R-105) do Exército Brasileiro.
Regulamento para Fiscalização de Produtos
Controlados (R-Cont) do Ministério da Defesa.
Regulamento para Fiscalização de Produtos
Controlados (RDE) do Exército Brasileiro.
Regulamento para Fiscalização de Produtos
Controlados do Ministério do Transporte (DNIT).
Regulamento para Fiscalização de Produtos
Insalubres e Perigosos (NR-15 e NR-16) do Ministério
da Defesa.

(E)

exposição, à intensidade da ação ou de seus efeitos
sobre o organismo do trabalhador, exames médicos
obrigatórios, limites de idade, controle permanente
dos locais de trabalho e das demais exigências que se
façam necessárias.
VII - Higiene nos locais de trabalho, com discriminação
das exigências, instalações sanitárias, com separação
de sexos, chuveiros, lavatórios, vestiários e armários
individuais, refeitórios ou condições de conforto por
ocasião das refeições, fornecimento de água potável,
condições de limpeza dos locais de trabalho e modo
de sua execução, tratamento de resíduos industriais.
VIII - Emprego das cores nos locais de trabalho,
inclusive nas sinalizações de perigo.

QUESTÃO 50
A NR-21 trata das condições de “Trabalho a Céu
Aberto”; e seu item 21.2. estabelece que: “serão
exigidas medidas especiais que protejam os
trabalhadores contra a insolação excessiva, o calor,
o frio, a umidade e os ventos inconvenientes”.
Qual é o inciso (item) do art. 200, da Seção XV Das outras medidas especiais de proteção, da CLT
que assegura a existência jurídica desta NR?
(A)
IV - Proteção contra incêndio em geral e as medidas
preventivas adequadas, com exigências ao especial
revestimento de portas e paredes, construção de
paredes contra fogo, diques e outros anteparos, assim
como garantia geral de fácil circulação, corredores de
acesso e saídas amplas e protegidas, com suficiente
sinalização.
(B)
V - Proteção contra insolação, calor, frio, umidade
e ventos, sobretudo no trabalho a céu aberto com
provisão, quanto a este, de água potável, alojamento
e profilaxia de endemias.
(C)
VI - Proteção do trabalhador exposto a substâncias
químicas nocivas, radiações ionizantes e não
ionizantes, ruídos, vibrações e trepidações ou pressões
anormais ao ambiente de trabalho, com especificação
das medidas cabíveis para eliminação ou atenuação
desses efeitos, limites máximos quanto ao tempo de
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