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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 
 

TEXTO 1 
 

Duvido que a maioria da população brasileira conheça 
a etimologia da palavra ‘trabalho’, mas tenho certeza de que 
todos achariam muito natural se soubessem que ela está ligada, 
em sua origem, a uma forma antiga de tortura. O termo vem de 
tripalium, do latim tardio, um instrumento romano de tortura, 
uma espécie de tripé formado por três estacas cravadas no chão, 
onde eram supliciados os escravos. Reúne o elemento ‘tri’ 
(três) e ‘palus’ (pau) - literalmente, ‘três paus’. Daí derivou-se 
o verbo tripaliare, que significava, inicialmente, torturar 
alguém no tripalium, o que fazia do ‘trabalhador’ um carrasco, 
e não a vítima de hoje em dia.  

(...) Pouco a pouco, porém, esse instrumento de tortura 
foi desaparecendo, cedendo lugar aos terríveis dispositivos 
inventados pela Inquisição, com sua imaginação de pesadelo. 
Vão-se os objetos, ficam as palavras: por volta do século XII, o 
termo já tinha ingressado nas línguas românicas. Em todas elas, 
o termo entrou como substantivo abstrato, significando 
‘tormento, agonia, sofrimento’.  

A partir do Renascimento, o vocábulo adquiriu 
também o sentido atual de ‘labuta, atividade, exercício 
profissional’. No entanto, apesar do esforço enaltecedor de 
comemorações internacionais como o Dia do Trabalho, ou de 
frases surradas como ‘o trabalho dignifica o homem’, o termo 
jamais perdeu sua primitiva ligação com a dor e o sofrimento. 
(...) Não faltam, no Português moderno, outras situações que 
conservam as associações primitivas do termo. ‘Trabalhoso’, 
em qualquer dicionário, significa ‘custoso, difícil, cansativo’. 
Quem está em dificuldades, está passando trabalho. Aquilo que 
não é fácil de fazer dá muito trabalho, ou muita trabalheira, às 
vezes até um trabalhão. (...)  

Mesmo quando invadiu uma língua anglo-saxônica 
como o Inglês, a palavra conservou essa cor sombria: ‘travail’, 
termo que os britânicos importaram da França, designa também 
‘tormento, agonia’, e pode ser usado com relação ao trabalho de 
parto. Poucos sabem, no entanto, que dele se criou uma variante 
bem conhecida por todos os que falam o idioma de 
Shakespeare: ‘travel’, que era usada para designar um esforço 
penoso e cansativo e que só no século XIV veio a adquirir o 
sentido atual de ‘viagem’. A cena se repete, e recomeço meu 
artigo: "Duvido que a maioria da população britânica conheça a 
etimologia da palavra ‘travel’, mas tenho certeza de que todos 
achariam muito natural se soubessem que ela está ligada, em 
sua origem, a uma forma antiga de tortura”... 

Cláudio Moreno. Texto publicado no site 
www.educaterra.terra.com.br/sualingua. Adaptado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Uma idéia que não está presente no texto 1 é: 
 
A) nos tempos em que o tripalium era utilizado como um 

terrível instrumento de tortura, o trabalhador era, de fato, 
um torturador. 

B) embora o tripalium tenha sido, aos poucos, substituído por 
outros objetos de tortura, esta palavra foi introduzida em 
várias línguas. 

C) embora haja variados esforços para enaltecer o trabalho, 
esta palavra mantém, ainda hoje, resquícios de seu 
significado original.  

D) no Português que falamos atualmente, ainda há expressões 
que preservam as associações primitivas do termo 
‘trabalho’.  

E) em torno do século XII, a palavra tripalium já tinha sido 
adotada pelas línguas românicas, com o mesmo significado 
que tinha na sua origem. 

 
 
 
 
A principal função do texto 1 é: 
 
A) informar o leitor sobre a origem curiosa de uma palavra da 

nossa língua. 
B) ensinar ao leitor os pontos gramaticais mais relevantes de 

nossa língua.  
C) comentar criticamente acerca de fatos ocorridos na 

evolução de nossa língua. 
D) noticiar acerca das mais recentes descobertas sobre as 

palavras da língua. 
E) fazer propaganda de obras que tratam da etimologia das 

palavras da língua.  
 
 
 
 
“Vão-se os objetos, ficam as palavras”. Com essa afirmação,  
o autor pretendeu dizer que: 
 
A) as palavras de uma língua permanecerão vivas somente 

enquanto os objetos por elas designados continuarem em 
uso.   

B) certas palavras podem ser preservadas em uma língua, 
mesmo após o desaparecimento dos objetos a que elas se 
referem.  

C) a permanência dos objetos é o principal fator responsável 
pela existência das palavras em uma dada língua. 

D) as palavras mantêm-se em uma língua se os objetos que 
elas designam também se mantiverem. 

E) os objetos precisam permanecer em uso, a fim de que as 
palavras que os designam também assim permaneçam. 
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No que se refere à evolução da palavra ‘trabalho’, analise as 
afirmações a seguir. 
  
1. Em sua origem, ela era usada para designar um instrumento 

de tortura usado pelos romanos.  
2. Nas línguas românicas, ela adquiriu um novo significado, 

em relação ao significado original.  
3. Após o Renascimento, essa palavra passou a significar ‘três 

paus’, daí o seu nome.   
4. Atualmente, em Português, ela tem o mesmo significado de 

‘labuta’ e de ‘exercício profissional’. 
 
Estão corretas: 
 
A) 3 e 4, apenas. 
B) 1, 3 e 4, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
 
 

“Mesmo quando invadiu uma língua anglo-saxônica como o 
Inglês, a palavra conservou essa cor sombria”. Nesse trecho, a 
expressão sublinhada se refere: 
 
A) à possibilidade de, no Inglês, ‘trabalho’ poder ser usada 

com relação ao trabalho de parto.  
B) ao fato de a palavra ‘trabalho’ jamais ter perdido sua 

primitiva ligação com a dor e o sofrimento. 
C) ao fato de, na língua inglesa, a palavra ‘trabalho’ ter 

adquirido o sentido atual de ‘viagem’.  
D) ao fato de a maioria da população britânica desconhecer a 

etimologia da palavra ‘travel’.  
E) ao desconhecimento que têm os britânicos sobre as 

palavras que importaram da França. 
 
 
 
 
 
 

“... uma espécie de tripé formado por três estacas cravadas no 
chão, onde eram supliciados os escravos”. O termo sublinhado 
significa: 
 
A) vendidos. 
B) resgatados.  
C) operados.  
D) renegados. 
E) torturados.  
 
 

 
 
 
 
 
Observe a grafia do termo ‘Renascimento’. Dos termos abaixo, 
o único que não se grafa como ele é: 
 
A) adolescente. 
B) crescimento. 
C) abscesso. 
D) adoescer. 
E) convalescer.  
 
 
 
 
 
“O tripalium era uma espécie de tripé”. As regras que 
justificam a acentuação dos termos sublinhados são as mesmas 
que justificam a acentuação de, respectivamente: 
 
A) comício e trás. 
B) negócio e cajá. 
C) rápido e café. 
D) égide e cipó. 
E) bênção e fé. 
 
 
 
 
 
Assinale a alternativa em que as regras de concordância foram 
obedecidas. 
 
A) Haveriam motivos para duvidar de que a palavra ‘trabalho’ 

tem relação com ‘tripalium’?. 
B) A etimologia de algumas palavras da nossa língua ainda 

são desconhecidas. 
C) Uma grande quantidade de fatores interferiu na evolução 

da palavra ‘trabalho’. 
D) Hoje, é totalmente desconhecido a relação da palavra 

‘trabalho’ com ‘tripalium’. 
E) Os estudiosos acham que é meia incerta a relação entre as 

palavras ‘trabalho’ e ‘tripalium’. 
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TEXTO 2 
 
 

U. Corporativa - Existem formas de tornar a linguagem 
corporativa mais atrativa? 
 
Persona - Sim, certamente. A primeira providência é esquecer 
os jargões que ainda povoam textos e discursos. (...) É 
importante simplificar a linguagem, principalmente no meio de 
negócios. Mas simplificar não significa falar ou escrever 
errado. É apenas uma questão de economia de palavras. Se um 
profissional não quiser ficar na situação de quem não tem 
palavras para se expressar, é bom economizá-las. Brinco que 
em minhas viagens sempre deveria ter levado metade das 
roupas e o dobro do dinheiro. Falar bem é usar metade das 
palavras com o dobro do significado. O uso de expressões 
próprias para cada negócio é uma faca de dois gumes. Serve 
para comunicar bem as idéias para os da mesma confraria, 
porém pode se transformar em linguagem elitista e hermética, 
principalmente no trato com o cliente. As piores pessoas para 
você deixar falar com os clientes são justamente aquelas que 
prezam mais a bagagem de palavreado técnico que possuem. 
Acabam usando seu arsenal para impressionar e não se 
preocupam em comunicar. 
 
U. Corporativa - Qual o limite entre a formalidade e a 
informalidade? 
 
Persona - Há dois vocabulários, o informal demais e o formal 
demais. Vou dar um exemplo. Veja dois amigos que estão hoje 
no mesmo nível hierárquico na empresa e você irá encontrá-los 
sem papas na língua. Deixe que um deles suba bastante, e o que 
ficou preso ao chão perde aquela informalidade e o 
relacionamento passa a soar falso. O que aconteceu? Antes 
havia respeito de menos. Depois, respeito demais. Se existisse 
uma linguagem informal sem exageros, nem para cima, nem 
para baixo, a comunicação continuaria no mesmo nível. Tenho 
por hábito não chamar as pessoas por "senhor" ou "senhora", a 
menos que sejam mais velhas do que eu. Bem, nunca chamei 
meu pai ou minha mãe de "senhor" ou "senhora", mas nunca os 
desrespeitei. Tinha um colega de infância que costumava 
chamar sua mãe de "senhora" em público, algo do tipo, "a 
senhora é uma #@*&%!$", e lá vinham imprecações contra a 
própria avó. Portanto, não é a forma da linguagem que exala o 
respeito, mas o seu conteúdo. E, obviamente, a qualidade da 
garganta de onde ela sai. 
 

Trecho da entrevista de Mário Persona, especialista em Comunicação, à 
Universidade Corporativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Segundo Mário Persona, para tornar a linguagem corporativa 
mais atrativa é preciso: 
 
1. proceder à simplificação dessa linguagem. 
2. evitar todo tipo de jargão. 
3. economizar as palavras. 
4. prezar pelo palavreado técnico. 
 
Estão corretas: 
 
A) 2 e 4, apenas. 
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
 
 
Segundo o entrevistado no texto 2, “o uso de expressões 
próprias para cada negócio é uma faca de dois gumes” porque: 
 
A) quem usa essas expressões fica na difícil situação de quem 

não tem palavras para se expressar. 
B) uma pessoa que usa essas expressões consegue falar bem, 

usando metade das palavras com o dobro do significado. 
C) a pessoa comunica bem as idéias para quem domina essas 

expressões, mas o cliente pode não compreendê-las.  
D) o uso dessas expressões pode revelar que a pessoa está em 

um nível hierárquico superior ao de outra pessoa. 
E) essas expressões equivalem a uma simplificação da 

linguagem no meio de negócios, o que não é desejável. 
 
 
 
 
 
Segundo o texto 2, o uso de linguagem formal ou informal nos 
relacionamentos dentro de uma empresa depende: 
 
A) dos níveis hierárquicos que as pessoas têm dentro da 

empresa.  
B) do tempo de serviço que as pessoas têm dentro da empresa. 
C) da idade que têm as pessoas que lá trabalham. 
D) das intenções que a pessoa tem, se é de impressionar ou de 

comunicar. 
E) da bagagem de palavreado técnico que as pessoas possuem. 
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Assinale a alternativa em que o uso das vírgulas está adequado. 
 
A) Na linguagem, formalidade e informalidade podem 

expressar, de fato, respeito entre as pessoas.   
B) Segundo o autor, a habilidade de falar bem, é requisito 

fundamental para as pessoas de negócios. 
C) É importante, economizar no palavreado técnico porque, 

este não tem a preocupação de comunicar. 
D) O autor defende, que a simplificação da linguagem pode 

favorecer os negócios, e aumentar o número de clientes. 
E) Aquelas pessoas, que prezam a bagagem de palavreado 

técnico não devem, ser indicadas para falar com os clientes. 
 
 
 
 
Analise a grafia dos termos sublinhados nos enunciados abaixo. 
 
1. Muitas pessoas não sabem porque usam uma linguagem 

mais formal ou mais informal. 
2. Sempre há um porquê que justifica o grau de formalidade 

da linguagem nos relacionamentos humanos. 
3. Relacionar-se com alguém que sobrecarrega no palavreado 

técnico é um problema por que muitas pessoas passam. 
4. Poucas pessoas imaginam porque, em uma empresa, a 

linguagem utilizada é fator de vital importância.   
 
Estão corretas: 
 
A) 1, 2 e 4, apenas. 
B) 1 e 4, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1 e 3, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
 
“...e lá vinham imprecações contra a própria avó”. O termo 
destacado é sinônimo de: 
 
A) reclamações, xingamentos. 
B) pragas, maldições. 
C) palavrões, intempéries. 
D) maldades, crueldades. 
E) cobranças, injúrias. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 
 
Assinale a alternativa correta quanto ao Equipamento de 
Proteção Individual - EPI adequado para a proteção das mãos 
em atividades em contato com objetos e materiais quentes: 
 
A) Luvas de PVC. 
B) Luvas de neoprene. 
C) Luvas de raspa de couro. 
D) Luvas de borracha. 
E) Luvas de plástico comum. 
 
 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
A Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT deverá ser 
encaminhada à Previdência Social: 
 
A) Até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. 
B) Até 7(sete) dias após a ocorrência. 
C) Até 5(cinco) dias após a ocorrência. 
D) Até o segundo dia útil após a ocorrência. 
E) Até o décimo dia útil após a ocorrência. 
 
 
 
Assinale a alternativa correta: 
Para combater incêndio em equipamento elétrico há um agente 
extintor excelente, que não deixa resíduo e não conduz corrente. 
Trata-se de: 
 
A) Espuma. 
B) Gás carbônico- CO2. 
C) Água. 
D) Oxigênio. 
E) Água pressurizada. 
 
 
 
Um empregado que operava uma serra circular numa obra de 
construção civil, sofreu um acidente e perdeu dois dedos da 
mão direita: o 1º(primeiro) quirodátilo(polegar) e o 
2º(segundo). Sobre o tipo do acidente, assinale a alternativa 
correta: 
 
A) Acidente típico. 
B) Acidente de trajeto. 
C) Acidente atípico. 
D) Doença profissional. 
E) Incidente não crítico. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
De acordo com a Norma Regulamentadora relativa ao 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, assinale 
a alternativa incorreta: 
 
A) Ruídos e vibrações são agentes físicos. 
B) Poeiras e névoas são agentes químicos. 
C) Vírus e bactérias são agentes biológicos. 
D) Fumos e vapores são agentes físicos. 
E) Bacilos e protozoários são agentes biológicos. 
 
 
 
Assinale a alternativa correta: 
Nos estabelecimentos industriais de 50(cinqüenta) ou mais 
empregados, deve haver um aprisionamento conveniente de 
água sob pressão, a fim de, a qualquer tempo, poder-se 
extinguir os começos de fogo: 
 
A) de classes B e C. 
B) de classe A 
C) de classes C e D. 
D) de classe C. 
E) de classe D. 
 
 
 
Quanto à prestação de primeiros socorros nos acidentes do 
trabalho em caso de queimaduras, com o acidentado consciente, 
assinale a alternativa correta: 
 
A) Retirar a roupa do acidentado, com cuidado. 
B) Dar bebidas quentes, como chá e café. 
C) Imobilizar a região com ataduras. 
D) Aplicar o torniquete. 
E) Fazer respiração boca-a-boca. 
 
 
 
Quanto ao equipamento de segurança para proteção do crânio e 
pescoço contra riscos de origem térmica, assinale a alternativa 
correta: 
 
A) Respirador purificador de ar. 
B) Conjunto de segurança. 
C) Creme protetor. 
D) Vestimentas de segurança. 
E) Capuz de segurança. 
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Quanto às cores que devem ser usadas nos locais de trabalho 
para prevenção de acidentes, assinale a alternativa incorreta: 
 
A) O vermelho é empregado para identificar portas de saída de 

emergência. 
B) O azul será empregado em canalizações de ar comprimido. 
C) O preto será empregado para identificar partes móveis de 

máquinas e equipamentos. 
D) O verde deverá ser empregado para identificar canalizações 

de água. 
E) O cinza escuro deverá ser usado para identificar 

eletrodutos. 
 
 
 
 
Dentre os agentes químicos abaixo, são exemplos de poeiras: 
 
A) Acetileno e etano. 
B) Asbestos e sílica livre. 
C) Amônia e benzeno. 
D) Óxido de etileno e cloro. 
E) Éter sulfúrico e aguarrás. 
 
 
 
 
Assinale a alternativa correta quanto à proteção do disco e 
cutelo divisor da serra circular: 
 
A) Coifa protetora. 
B) Botoeira de comando. 
C) Equipamento de refrigeração. 
D) Guarda-corpo e rodapé. 
E) Válvula de segurança. 
 
 
 
 
Alguns temas constituem itens que devem ser obrigatoriamente 
contemplados no treinamento para membros da CIPA. Indique 
a alternativa em que há um deles: 
 
A) Noções sobre cooperativismo e economia solidária. 
B) Combate a todas as formas de trabalho degradante. 
C) Impurezas da água e suas conseqüências nos processos 

térmicos. 
D) Conteúdo de tempo e movimento nas tarefas. 
E) Metodologia de investigação e análise de acidentes e 

doenças do trabalho. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Assinale a alternativa correta, quanto ao profissional habilitado 
para ser o coordenador do Programa de Controle Médico de 
Saúde ocupacional - PCMSO: 
 
A) Técnico de segurança do trabalho. 
B) Técnico de enfermagem do trabalho. 
C) Médico do trabalho. 
D) Enfermeiro do trabalho. 
E) Engenheiro de segurança. 
 
 
 
 
Assinale a alternativa correta quanto à medida de proteção 
coletiva contra quedas com diferença de nível: 
 
A) Aterramento. 
B) Guarda-corpo e rodapé.  
C) Paredes acústicas. 
D) Pisos de mastique asfáltico. 
E) Antecâmara de descompressão. 
 
 
 
 
Assinale a alternativa incorreta quanto às medidas a serem 
adotadas para o levantamento individual e transporte manual de 
cargas: 
 
A) Manter a coluna reta e usar a musculatura da perna. 
B) Levantar cargas de 80(oitenta) Kg(quilogramas). 
C) Abaixar-se dobrando os joelhos e mantendo a cabeça e as 

costas em linha reta. 
D) Segurar firmemente a carga, usando a palma das mãos e 

todos os dedos. 
E) Posicionar-se junto à carga, mantendo os pés afastados. 
 
 
 
 
Assinale a afirmativa incorreta. 
É obrigatória a elaboração, pela empresa, de ordens de serviço 
sobre segurança e medicina do trabalho, dando ciência aos 
empregados, com os seguintes objetivos: 
 
A) Divulgar as obrigações e proibições que os empregados 

devam conhecer e cumprir. 
B) Determinar os procedimentos que deverão ser adotados em 

caso de acidente do trabalho. 
C) Adotar medidas para eliminar ou neutralizar insalubridade. 
D) Adotar medidas para eliminar ou neutralizar condições 

inseguras. 
E) Dar conhecimento do modelo de produção e das 

perspectivas de automação industrial. 
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Assinale a alternativa correta. 
O dimensionamento dos Serviços Especializados em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - 
SESMT, vincula-se aos seguintes parâmetros: 
 
A) Gradação do risco da atividade principal e número total de 

empregados do estabelecimento. 
B) Número total de empregados na empresa e ao número de 

postos de trabalho em cada estabelecimento. 
C) Agrupamento das atividades pela classificação nacional das 

atividades empresariais e pela soma dos postos trabalho 
nos diversos estabelecimentos da empresa. 

D) Total de empregados deficientes, estagiários e 
trabalhadores terceirizados e agrupamento das atividades 
empresariais. 

E) Número total de empregados na empresa e número de 
empregados terceirizados. 

 
 
 
 
Assinale a alternativa incorreta no que se refere às medidas de 
prevenção e controle de incêndios: 
 
A) Portas corta-fogo. 
B) Freios eletromecânicos. 
C) Sistema de hidrantes. 
D) Sistema de alarme. 
E) Brigadas de incêndio. 
 
 
 
 
 
Assinale a alternativa correta. 
Considerando as questões de higiene e conforto nos locais de 
trabalho, no caso de atividades ou operações insalubres ou nos 
trabalhos com exposição a substâncias tóxicas, irritantes, 
asfixiantes, infectantes, alergizantes, poeiras ou substâncias que 
provoquem sujidade, será obrigatória a instalação de chuveiros 
na proporção de 1(um)   para cada: 
 
A) 10(dez) trabalhadores. 
B) 15(quinze) trabalhadores. 
C) 25(vinte e cinco) trabalhadores. 
D) 40(quarenta) trabalhadores. 
E) 50(cinqüenta) trabalhadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Assinale a afirmativa correta. 
O dimensionamento do número de membros componentes da 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, será feito 
considerando os seguintes parâmetros: 
 
A) Número de empregados na empresa e o número de setores 

de maior risco. 
B) Grau de risco da empresa e a média aritmética dos 

empregados de todos os estabelecimentos. 
C) Número de empregados no estabelecimento e o número de 

empregados por posto de trabalho. 
D) Grau de risco da empresa e a soma de todos os 

trabalhadores dos estabelecimentos. 
E) Agrupamento de setores econômicos pela Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas - CNAE e o número 
de empregados no estabelecimento. 

 
 
 
 
Quanto às condições que deverão ser observadas no processo 
eleitoral da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - 
CIPA, assinale a alternativa correta: 
 
A) inscrição e eleição em chapas. 
B) Garantia de emprego para todos os inscritos até a eleição. 
C) Exclusividade da representação dos setores de maior risco. 
D) Voto aberto. 
E) Prazo de inscrição limitado a 2(dois) dias. 
 
 
 
 
Assinale a alternativa incorreta quanto ao requisito referente à 
instalação de caldeira em ambiente aberto. 
 
A “Área de Caldeiras” deve: 
 
A) estar afastada de, no mínimo, 3(três) metros do limite com 

as vias públicas. 
B) estar afastada de, no mínimo, 3(três) metros do limite de 

propriedade de terceiros. 
C) dispor de, pelo menos, 2(duas) saídas amplas, 

permanentemente desobstruídas e dispostas em direção 
distinta. 

D) dispor de uma porta de saída na via pública. 
E) ter sistema de iluminação de emergência, caso opere à 

noite. 
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Assinale a alternativa correta. 
Para efeitos da concessão do adicional de periculosidade, 
constituem atividades ou operações perigosas com inflamáveis: 
 
A) coleta de lixo urbano. 
B) produção, transporte, processamento e armazenagem do 

gás liquefeito. 
C) trabalhos na extração de sal. 
D) operações com bagaço de cana nas fases de grande 

exposição a poeiras. 
E) trabalhos ou operações em contato permanente com 

pacientes em isolamento por doenças contagiosas. 
 
 
 
 
 
Assinale a alternativa incorreta, quanto às técnicas e métodos 
de identificação de riscos e análise de acidentes: 
 
A) Análise de Árvore de Falhas. 
B) Análise Preliminar de Riscos. 
C) Técnica de Incidentes Críticos. 
D) Certificado de Aprovação das Instalações. 
E) Prevenção e Controle de Perdas. 
 
 
 
 
 
Assinale a alternativa correta. 
A exposição ao calor deve ser avaliada através da unidade: 
 
A) mg/m3- miligramas por metro cúbico de ar. 
B) VRT - Valor de Referência Tecnológico. 
C) Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo - IBUTG. 
D) Decibéis(db). 
E) M/min - metro por minuto. 
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