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EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A.

Pensamento Metropolitano

Cargo: Analista Técnico:
Médico do Trabalho

Instruções Gerais
Caro Candidato:
Leia com atenção e cumpra rigorosamente as seguintes instruções. Elas são parte da prova e das normas que
regem este Concurso Público.

1. O Caderno de Provas contém 50 questões objetivas a serem respondidas. Recebido da fiscalização da sala, você deve
conferi-lo, verificando se está completo. Caso contrário, deve solicitar a sua substituição.

___________ ingleses no meio da selva, mantendo os costumes da metrópole - traje .....rigor para o jantar e um bom claret
com a __________ - enquanto os nativos em volta sucumbem ..... peste. É a imagem que me ocorre quando ouço ou leio
analistas econômicos que desdenham, com superioridade colonial, qualquer tentativa dos nativos de escaparem das ortodoxias
imperativas. A ortodoxia dos credores, pagar e não ________ senão não tem mais, e a da globalização com proveito só para um
lado, que é abrir e entregar tudo, senão vai ter.
A moral dominante, segundo a qual o calote e a desobediência a Washington são mais escandalosos do que a fome, é a
dos ricos do mundo. Os que a encampam, aqui nas colônias, não são ingleses, mas cultivam os hábitos e o pensamento
metropolitano e não conseguem ser e pensar de outro jeito. Está certo que é preciso resistir ao simplismo de achar que o Brasil
pode abandonar completamente ..... engrenagem e seguir seu próprio romântico caminho, tudo com a gente e vamo lá. Mas o
pensamento metropolitano não defende o bom senso, defende o bom-tom, o nosso conceito entre as nações finas.
Preocupa-se não com a relação direta entre a sangria da dívida e do custo da nossa ________ e as nossas carências, mas
com o que o Wall Street Journal vai pensar de nós.
Para o pensamento metropolitano, não há como fugir da engrenagem e quem pensa que há é um ingênuo, um primitivo
ainda não iniciado nas duras verdades econômicas do mundo moderno. Já os nativos sabem que, seja qual for a rota de fuga,
o seu primeiro passo certamente é abandonar o pensamento metropolitano e adotar a emergência ..... sua volta como matéria
de raciocínio.
E o que essa gente está fazendo de smoking nos trópicos, afinal?
Luís Fernando Veríssimo

2. O Caderno de Provas pode ser usado livremente para fazer rascunhos (cálculos, desenhos etc.).
3. O tempo de duração desta prova é de 3 horas, incluída a leitura das instruções e o preenchimento do cartão de leitura
óptica (cartão de respostas).
1.
4. Não será permitida a entrega da Prova nem a sua saída da sala antes de transcorrida uma (1) hora do início da mesma.
5. Cada questão objetiva oferece 5 alternativas de resposta representadas pelas letras a, b, c, d, e, sendo somente
uma correspondente à resposta correta.

a)
b)
c)
d)
e)

6. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas, pois o entendimento das questões é parte integrante da mesma.
7. Não é permitido comunicar-se com outro candidato ou socorrer-se de consultas a livros, anotações, agendas eletrônicas,
gravadores, usar máquina calculadora, telefone celular e/ou similares ou qualquer instrumento receptor/transmissor de
mensagens.

2.

8. No CARTÃO DE LEITURA ÓPTICA PERSONALIZADO (CARTÃO DE RESPOSTAS), você deve preencher somente uma
alternativa (a, b, c, d, e) de cada questão, totalmente com caneta de ponta grossa azul ou preta, suficientemente
pressionada, conforme o exemplo:
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3.

C

9. Ao final da prova, você deve devolver à fiscalização da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente assinado no verso, sem
amassá-lo ou dobrá-lo, porquanto ele é insubstituível.
4.

11. O gabarito oficial da Prova objetiva será divulgado na Internet, no endereço www.conesul.org até 5 dias úteis após a
realização da prova.
BOA PROVA !
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Colonisadores
Colonizadores
Colonizadores
Colonisadores
Colonizadores

lagarticha
lagartixa
lagartixa
lagarticha
lagartixa

5.

Considere as seguintes afirmativas.
1. Os ingleses que vivem no Brasil costumam usar
smoking e tomar claret, mesmo morando na selva.
2. Os analistas econômicos são seres superiores que
defendem os interesses de nosso país.
3. Não podemos considerar nosso conceito frente às
nações finas mais importante que nossos problemas
mais urgentes.
4. Somente uma atitude simplista fará com que o Brasil
consiga fugir da engrenagem e seguir seu próprio caminho.

xiar submissão
xiar submisão
chiar submissão
chiar submição
xiar submissão

Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente os espaços pontilhados das lacunas do
texto.

De acordo com o texto, qual(is) está(ão) incorreta (s)?

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

a
à
à
a
a

à
a
à
a
à

a
à
a
à
à

à
a
a
à
a

O Pensamento Metropolitano pertence a um tipo de texto
denominado
a)
b)
c)
d)
e)

D

10. A questão não assinalada ou assinalada com mais de uma alternativa, emendada, rasurada, borrada, ou que vier com outra
assinalação que não a prevista no item 8, é nula.

Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente os espaços contínuos das lacunas do
texto.

narrativo.
dissertativo.
lírico.
descritivo.
literário.

De acordo com o texto, pode-se dizer que o autor faz uma
crítica à (ao)
a)
b)
c)
d)
e)

6.

movimento TFP (Tradição Família Propriedade).
pensamento positivista.
Lei de Gerson.
pensamento neoliberal.
tradicionalismo.

Classifica-se enquanto (1° parágrafo) como uma conjunção
subordinativa temporal para o tempo
a)
b)
c)
d)
e)

7.

Apenas uma.
Apenas duas.
Apenas três.
Nenhuma delas.
Todas elas.

posterior.
freqüentativo.
concomitante.
anterior.
limite terminal.

Os verbos sucumbir e desdenhar (1º parágrafo)
significam, respectivamente
a)
b)
c)
d)
e)

abolir gabar
perder o ânimo prezar
não resistir tratar com desprezo
cair debaixo desleixar
contrair sublimar
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8.

Assinale a alternativa em que está classificada corretamente
a palavra bom-tom , do ponto de vista de sua formação.
a)
b)
c)
d)
e)

9.

Derivação imprópria.
Parassintetismo.
Composição por aglutinação.
Derivação regressiva.
Composição por justaposição.

Na oração Os que a encampam, aqui nas colônias... , a
refere-se a
a)
b)
c)
d)
e)

desobediência.
engrenagem.
colônia.
moral dominante.
fome.

10. Assinale a alternativa teoricamente incorreta.
a)
b)
c)
d)

No predicado nominal, o verbo é sempre de ligação.
Em um predicado verbal, pode haver predicativo.
Na voz passiva, o predicado nunca é nominal.
Só o predicado verbo-nominal possui predicativo do
objeto.
e) No predicado verbal, o verbo pode ser intransitivo.

LEGISLAÇÃO/CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. A NR-26 contempla Sinalização de Segurança. Existem
muitas formas de sinalizar e identificar, porém esta norma
tem por objetivo fixar as cores que devem ser usadas nos
locais de trabalho para prevenção de acidentes. Quando
encontramos na empresa, diversas tubulações presas
externamente junto a parede, e identificamos uma
tubulação pintada de cor amarela, o que significa?
a) Significa que por esta tubulação passa água.
b) Significa que por esta tubulação passa gasolina
c) Significa que por esta tubulação passam gases não
liquefeitos
d) Significa que por esta tubulação passa soluções ácidas
e) Significa que por esta tubulação passa soluções
alcalinas
12. Em uma empresa que realize atividades consideradas
insalubres, e que obedece a NR-24 na qual relata sobre
as condições sanitárias e do conforto nos locais de
trabalho, possui quantos lavatórios para um número de
cento e dez empregados?
a)
b)
c)
d)
e)

Possui 4 lavatórios.
Possui 7 lavatórios.
Possui 9 lavatórios.
Possui 11 lavatórios
Possui 21 lavatórios.

13. Os veículos tanques que transportam inflamáveis são
identificados por Classe conforme o grau de risco. Quando
existe no interior de um tanque de carga de um caminhão,
um líquido inflamável de ponto de fulgor superior a 37,7ºC
e inferior a 70ºC, ele se classifica como líquido combustível
de que Classe?
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a)
b)
c)
d)
e)

Classe I
Classe II
Classe III
Classe IV
Classe V

14. O Que quer dizer a sigla DORT em medicina ocupacional?
a)
b)
c)
d)
e)

Dor Ortostática Retro Toráxica.
Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho
Dores nos Ouvidos Relacionadas ao Trabalho
Doenças Ósseas Relativas ao Trabalho
Desaranjo Ósseoarticular Relacionados ao Trabalho.

15. Conforme Decreto nº 3.048/1999 do Regulamento da
Previdência Social, de 06 de maio de 1999, define situações
que dão direito à concessão de auxílio acidente. Os
critérios usados para perda auditiva são trauma acústico
e a redução auditiva, em cada ouvido que é avaliada pela
média aritmética dos valores encontrados em quais
freqüências?
a)
b)
c)
d)
e)

300, 2.000, 3.000 e 4.000 Hz
1.000, 2.000, 3.000, 4.000 Hz
3.000, 4.000, 6.000, 8.000 Hz
2.000, 4.000, 6.000, 8.000 Hz
500, 1.000, 2.000, 3.000 Hz

16. A Hipertensão Arterial Sistêmica secundária tem etiologia
relativamente bem definida, sendo importante sua
identificação, pois pode ser curada por cirurgia, tratamento
clínico específico e/ou afastamento da exposição ao agente
causal. Entre as causas de exposição ocupacional,
podemos destacar duas:
a)
b)
c)
d)
e)

Álcalis cáusticos e umidade
Álcalis cáusticos e radiação ultra violeta
Chumbo e ruído.
álcool metílico e vibração
Radiação ionizante e Tolueno

17. Entre os agentes patogênicos e/ou fatores de risco de
natureza ocupacional relacionados com o desenvolvimento de infarto agudo do miocárdio, podemos citar
um, qual seja:
a)
b)
c)
d)
e)

Tolueno
Hidróxido de alumínio
Sulfeto de carbono
Glicosamina
Ácido sulfúrico.

18. Um trabalhador que exerce suas atividades em ambiente
com calor irradiante, e executa tarefas sentado, com
movimentos vigorosos com os braços e pernas com
consume de 180 Kcal/h. É considerado como:
a)
b)
c)
d)
e)

Trabalho mínimo
Trabalho leve.
Trabalho moderado.
Trabalho pesado.
Trabalho excessivamente pesado.

19. Quando entramos em uma empresa e medimos a
iluminação de um ponto de trabalho onde classificam
pedras preciosas, encontramos 227 lux. Podemos afirmar
que:
a)
b)
c)
d)
e)

O trabalho é insalubre em grau mínimo.
O trabalho é insalubre em grau médio.
O trabalho é insalubre em grau máximo.
O trabalho é periculoso.
O trabalho não esta ergonomicamente correto

20. Quando nos deparamos com uma situação onde existe
ruído de impacto, o medidor de nível de pressão sonora,
com circuito de resposta para impacto é valido quando:
a) Leitura feita no circuito de resposta rápida, e circuito
de compensação C.
b) Leitura feita no circuito de resposta rápida, e circuito
de compensação A.
c) Leitura feita no circuito de resposta rápida, e circuito
de compensação B.
d) Leitura feita no circuito de resposta lenta, e circuito de
compensação C.
e) Leitura feita no circuito de resposta lenta, e circuito de
compensação A.
21. A CIPA é obrigatória em várias empresas conforme o grau
de risco e número de funcionários. Uma empresa com grau
de risco 4 é deve ter CIPA a partir de quanto funcionários?
a)
b)
c)
d)
e)

10 funcionários
20 funcionários
30 funcionários
40 funcionários
50 funcionários.

22. Para dimensionar o SESMT em uma empresa com grau
de risco 3, é necessário manter um médico do trabalho
com tempo parcial, a partir de quantos funcionários?
a)
b)
c)
d)
e)

101 funcionários
201 funcionários
301 funcionários
401 funcionários
501 funcionários

23. Sempre que um perito chega em uma empresa para realizar
levantamento, pede para ver o EPI, e procura pelo CA que
sempre vem acompanhado por um número, como por
exemplo CA 1555 (Luvas de borracha marca .....). O que
quer dizer CA?
a)
b)
c)
d)
e)

Certificado de autenticidade.
Certidão adquirida
Certificado de aprovação.
Certificação de análise
Classificado e analisado.

24. Um funcionário de uma empresa de grau de risco 2, fez
um exame periódico na data de hoje, e a empresa após
algum tempo resolve demiti-lo sem realizar exame
demissional. Qual o tempo de validade do exame periódico
que este funcionário realizou?

a)
b)
c)
d)
e)

30 dias.
45 dias
90 dias
135 dias
150 dias.

25. Quando uma empresa não necessita de médico
coordenador, quem deve fazer o relatório anual?
a)
b)
c)
d)

O médico examinador.
O responsável pelo Departamento Pessoal.
O Técnico de segurança
A empresa deve contratar um médico do trabalho para
executar esta tarefa.
e) A empresa é dispensada de apresentar este relatório.
26. Um funcionário que trabalha com produtos agrícolas entre
eles os Ésteres organofosforados e Carbamatos, devem
realizar que tipo de exame laboratorial no exame periódico?
a)
b)
c)
d)
e)

N-hexano.
Fluoreto.
Pentaclorofenol
Colinesterase plasmática.
N-metilformamida

27. Qual o exame que deve ser solicitado ao trabalhador que exerce
suas atividades em um serviço de radiologia operando o RX?
a)
b)
c)
d)
e)

Hemograma e plaquetas
Glicemia e plaquetas.
Dosagem de Hemoglobina
Fosfatase alcalina e Bilirrubinas
Desidrogenase láctica.

28. Em um ambiente com aerodispersóides fibrinogênicos, o
médico do trabalho deve realizar exame clínico anual. Qual
a periodicidade dos exames periódicos complementares?
a)
b)
c)
d)
e)

RX de tórax anual e espirometria anual.
RX de tórax anual e espirometria bienal
RX de tórax bienal e espirometria anual
RX de tórax bienal e espirometria bienal
RX de tórax a cada três anos e espirometria bienal

29. A siderose é uma pneumoconiose ocasionada por poeiras
inorgânicas. Qual o agente?
a)
b)
c)
d)
e)

Amianto.
Zinco
Estanho
Ferro
Vanádio

30. Entre as Pneumoconioses ocasionadas por poeiras
orgânicas, temos a ocasionada pela cana mofada, que é
denominada como:
a)
b)
c)
d)
e)

Suberose
Bagaçose
Pulmão do granjeiro
Bissinose
Beriliose.
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31. O PPRA é um programa que também pode ser
realizado por médico do trabalho, e deve ser
avaliado os riscos ambientais, que conforme a NR9 são:
a)
b)
c)
d)
e)

Agentes físicos, químicos e ergonômicos.
Agentes físicos, ergonômicos e elétricos.
Agentes físicos, químicos e biológicos.
Agentes químicos, biológicos e ergonômicos.
Agentes físicos e químicos.

32. A validade do PPRA para uma empresa com grau de risco
1, onde não houve mudança de layout ou criadas novas
funções, é de quanto tempo?
a)
b)
c)
d)
e)

6 meses
12 meses
18 meses
24 meses
36 meses

33. Os dados levantados e transcritos no PPRA devem ser
mantidos por quanto tempo?
a)
b)
c)
d)
e)

No mínimo 5 anos.
No mínimo 10 anos
No mínimo 15 anos
No mínimo 20 anos
No mínimo 25 anos

34. Uma oficina mecânica com nível de pressão sonora de 87
dB(A) existem cinco funcionários que trabalham 08:00
horas/dia, mantendo contato epidérmico com graxa e óleo
lubrificante. Estes funcionários não utilizam qualquer tipo
de EPI.
Qual o grau de insalubridade a que estão sujeitos para
fim de acréscimo salarial?
a)
b)
c)
d)

Insalubridade em grau mínimo.
Insalubridade em grau médio
Insalubridade em grau máximo
Insalubridade em grau mínimo + insalubridade em grau
máximo
e) Insalubridade em grau médio + insalubridade em grau
máximo.
35. Um marceneiro trabalha cortando madeira com uma serra
circular durante 08:30 horas/dia. Foi realizada uma
dosimetria e encontrou-se 85 dB(A). Este funcionário deve
realizar audiometria com qual periodicidade?
a)
b)
c)
d)
e)

Na admissão, após seis meses e anual.
Na admissão e anual.
Na admissão e bienal.
Na admissão, após um ano e bienal
Só na admissão.

36. Um funcionário que trabalha como sinaleiro em pátio de
manobras de aeroporto, onde a dosimetria mostra 95
dB(A), perdeu seu protetor auricular. Por quanto tempo
poderá ficar exposto a este nível de pressão sonora sem
prejuízos à sua saúde?
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a)
b)
c)
d)
e)

5 horas
4 horas
3 horas
2 horas
45 minutos

42. No Windows, as teclas de atalho para recortarmos
um arquivo, em seguida, alternarmos dentre as
janelas abertas, colarmos o arquivo em um outro
local e por fim, desfazer toda a ação, são respectivamente:

37. Quando olhamos o quadro 1 da NR-15 anexo 11,
observamos diversos agentes químicos onde constam
valores de limites de tolerância em ppm e mg/cm³.
Estes limites são válidos para qual jornada de
trabalho?
a)
b)
c)
d)
e)

36 horas por semana
40 horas por semana
42 horas por semana
46 horas por semana
48 horas por semana.

38. Entre as radiações não ionizantes abaixo descriminadas, existe uma que não é considerada
insalubre. Qual?
a)
b)
c)
d)
e)

Microondas
Solda elétrica
Laser
Ultra violeta
Luz negra

39. Em um escritório de contabilidade, um funcionário queixase de dor no ombro direito, procura o serviço médico e
este diagnostica tendinite da cabeça longa do bíceps,
caracterizando como DORT. Qual deve ser a atitude da
empresa em relação a CAT?
a)
b)
c)
d)
e)

Não abrir CAT porque não é um acidente de trajeto.
Abrir uma CAT
Risco ergonômico não requer abertura de CAT
A CAT somente é aberta quando há afastamento
A CAT deve ser aberta após o 15º dia de afastamento.

40. O PPP Perfil Profissiográfico Previdenciário é um
documento histórico laboral do empregado, e a exigência
deste documento é feita por qual Órgão?

a)
b)
c)
d)
e)

Ctrl + C, Ctrl + Tab, Ctrl + V, Ctrl + Z
Ctrl + C, Ctrl + Z, Ctrl + V, Shift + D
Ctrl + X, Ctrl + Esc, Ctrl + V, Alt + Tab
Ctrl + X, Alt + Tab, Ctrl + V, Ctrl + Z
Ctrl + V, Alt + Esc, Ctrl + C, Shift + Tab

a) Alterar as Margens Esquerda, Direita, Superior e
Inferior do documento;
b) Alterar o tipo de papel para Carta;
c) Selecionar a opção Bandeja 2;
d) Alterar o valor da Medianiz para a largura desejada.
e) Alterar a orientação do documento para Paisagem;

43. No MS WORD, a ferramenta que usamos para copiar o
estilo de formatação de fonte e parágrafo de um texto
chama-se
a)
b)
c)
d)
e)

Pincel.
Formato.
Macro.
Marcadores.
Copiadores.

44. No Windows Explorer, para criarmos um novo diretório/
pasta, devemos usar o seguinte procedimento/
caminho:
a)
b)
c)
d)
e)

Windows, Word, Print.
Excel, Word, PowerPoint.
Word, Word, Paint.
Excel, Word, PowerPoint.
Excel, PowerPoint, Imagem.

46. No MS Word, as ferramentas

,

49. Você recebeu de um amigo um documento do MS Word
via e-mail, mas não possui o pacote Microsoft Office para
abri-lo. Qual o aplicativo do Windows mais apropriado
para abrir esse tipo de arquivo na falta do pacote Microsoft
Office?
a) Abrir o arquivo usando o Word.
b) Abrir o arquivo usando o WordPad.
c) Acessar a Internet e baixar o Word para visualizar o
arquivo.
d) Abrir o arquivo usando o Bloco de Notas .
e) Abrir arquivo usando o Internet Explorer.
50. No Windows Explorer, se o usuário desejar deletar
permanentemente um arquivo, sem opção de recuperação
do mesmo, ele deverá

Editar Inserir Diretórios Pasta.
Formatar Diretórios.
Arquivo Novo Pasta.
Arquivo Diretórios Novo.
Inserir Nova Pasta.

45. Arquivos de extensão XLS, DOC, PPT, correspondem
respectivamente a:
a)
b)
c)
d)
e)

48. Para imprimirmos um documento no Word, utilizamos a
opção Imprimir do Menu Arquivo. Contudo, se quisermos
que a impressão saia na horizontal (folha deitada), devemos
alterar uma configuração. Qual das alternativas abaixo
representa esta configuração?

,

,

a) selecionar o arquivo e pressionar a tecla Delete.
b) selecionar o arquivo e pressionar as teclas Ctrl e
Delete.
c) pressionar simplesmente a tecla Delete.
d) selecionar o arquivo e pressionar a tecla Backspace.
e) selecionar o arquivo e pressionar as teclas shift e
Delete.

,

servem respectivamente para
a)
b)
c)
d)
e)

Justiça do Trabalho
Instituto Nacional de Seguridade Social
Ministério do Trabalho
Delegacia Regional do Trabalho
Sindicato da Categoria funcional

a) inserir linhas, inserir grade, inserir seta, inserir
planilha.
b) inserir linhas, inserir tabela, retornar, copiar.
c) justificar, inserir tabela, desfazer, colar.
d) expandir texto, calendário, voltar, copiar.
e) alinhar, calendário, desfazer, colar.

INFORMÁTICA
41. Para Localizar/Pesquisar, no disco local, arquivos padrão
do aplicativo MS WORD, devemos usar a seguinte
expressão no campo de pesquisa:
a)
b)
c)
d)
e)

*.*
Word docs
*.doc
*.exe
List word .doc

47. No MS Word, para salvarmos uma cópia de um
documento qualquer usamos o seguinte procedimento/
caminho:
a)
b)
c)
d)
e)

Barra de Ferramentas Recortar Colar.
Editar Selecionar tudo Criar cópia.
Arquivo Salvar.
Arquivo Salvar como.
Arquivo Duplicar documento.
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