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Considere o texto abaixo para responder as questões de 01 a 06. 
 

Dia Mundial da Água 
 

Comemora-se no dia 22 de março o Dia Mundial da Água. Essa data é destinada a reflexão e discussão sobre a relação 
homem e água, e abordam temas como a conservação e proteção da água, desenvolvimento correto dos recursos 
hídricos e medidas para resolver problemas relacionados com poluição. 
A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) criou este evento no dia 22 de Fevereiro de 1993, devido à 
presença de grandes índices de poluição ambiental no planeta. Elaborou medidas cautelosas a favor da água e impôs a 
consciência ecológica em relação a este bem natural. Assim, é dever de cada ser humano conservar a água que é um 
grande patrimônio mundial e responsável por todo o equilíbrio do planeta Terra. 
A água é essencial para todos os seres vivos e cobre cerca de 70% da superfície da terra. Os oceanos são responsáveis 
por 97,2% de toda a água do planeta, entretanto não podemos beber água do mar, por isso é necessário que as fontes de 
água doce sejam preservadas. 
A importância da água é tamanha. Os seres humanos que poluem através de ações incorretas, esquecem de que essas 
ações podem atingi-los de forma direta. Além de ser o principal constituinte do corpo humano e essencial para o pleno 
funcionamento do organismo, a água é utilizada de diversas formas, principalmente para alimentação e sobrevivência dos 
animais e plantas. 
Com o Dia Mundial da Água, espera-se que resíduos entulhos e produtos tóxicos que são despejados no meio ambiente 
sejam reduzidos e evitar a poluição das águas que aparecem sob diversas formas como através de poluição térmica 
(descarga de efluentes e altas temperaturas), poluição física (descarga de material em suspensão), poluição biológica 
(descarga de vírus e bactérias patogênicas) e poluição química (acontece devido a deficiência de oxigênio, toxidez 
e eutrofização). 
Processos de decomposição que contribuem para o aumento de nutrientes e produtividade biológica, permite que as algas 
presentes nas águas se proliferem, tornando-a turva e aumentando a toxidez para os seres que vivem nela. Esse fenômeno 
é chamado de eutrofização e é um tipo de poluição química. 
É de fundamental importância a conscientização da população mundial em relação à educação ambiental e atitudes do dia-
a-dia fazem a diferença. Se cada um reduzir um a dois minutos do tempo de banho diário, três a seis litros de água serão 
economizados. Se multiplicar este volume pelo número de habitantes presentes em uma cidade, percebe-se que os 
resultados trazem impactos positivos e fazem a diferença. 
Os temas do Dia Mundial da Água variam a cada ano. Em 2016 o tema é "Água e Empregos". 

Disponível em: http://www.infoescola.com/datas-comemorativas/dia-mundial-da-agua/. Acesso em 21/04/2016. 

 
 

1. De acordo com o texto, julgue (V) para verdadeiro ou (F) para falso e assinale a alternativa com a sequência correta. 
 
(  ) A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) criou o Dia Mundial da Água em 22 de Fevereiro 

de 1993. 
(  ) O Dia Mundial da Água é uma data meramente simbólica, instituída pela ONU para relembrar que a água é um 

recurso não renovável inesgotável.  
(  ) A água é essencial para todos os seres vivos e cobre cerca de 70% da superfície da terra, sendo que 97,2% de 

toda a água do planeta é doce e, portanto, não há qualquer tipo de risco de falta de água. 
(  ) É dever de cada ser humano conservar a água que é um grande patrimônio mundial e responsável por todo o 

equilíbrio do planeta Terra. 
  
A) V, V, F, F. 
B) V, F, F, V. 
C) F, F, V, V. 
D) F, V, V, F. 
 

http://www.infoescola.com/ecologia/poluicao-da-agua/
http://www.infoescola.com/ecologia/eutrofizacao/
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2. Considere o seguinte trecho: 
 
“A importância da água é tamanha. Os seres humanos que poluem através de ações incorretas, esquecem de que 
essas ações podem atingi-los de forma direta”.  
 
As palavras “incorretas”, “ações” e “forma” podem ser substituídas, sem perda significativa de sentido, no contexto em 
que se apresentam, por: 
 

A) equivocadas, inércias e restrição. 
B) procedentes, metragens e jeito. 
C) certeiras, características e coisa. 
D) erradas, medidas e maneira. 
 

3. A alternativa em que as palavras são acentuadas pelo mesmo motivo de “água, hídrico, três”, respectivamente, é: 
 
A) patrimônio, índice, só. 
B) importância, além, química. 
C) deficiência, número, através. 
D) ecológica, responsáveis, além. 
 

4. No trecho “Comemora-se no dia 22 de março o Dia Mundial da Água.”, o sujeito do verbo destacado é: 
 
A) inexistente. 
B) simples. 
C) indeterminado. 
D) oculto. 
 

5. No trecho “A água é essencial para todos os seres vivos e cobre cerca de 70% da superfície da terra.” Os termos 
grifados exercem, respectivamente, as funções sintáticas de: 
 
A) objeto direto e objeto indireto. 
B) objeto direto e complemento nominal. 
C) predicativo do sujeito e complemento nominal. 
D) predicativo do sujeito e objeto indireto. 
 

6. As palavras relacionadas são derivadas por sufixação: 
 
A) economizado, número, litros. 
B) importância, produtividade, conservação. 
C) população, pleno, funcionamento. 
D) decomposição, aumento, planeta. 
 

7. O emprego do acento grave indicativo de crase está correto em: 
 
A) Os funcionários da instituição foram à Curitiba para um curso de atualização. 
B) Muitos funcionários da empresa dirigem-se para o trabalho à pé. 
C) Os turistas revelavam também o desejo de ir à Porto Alegre. 
D) Os órgãos responsáveis pelo controle da água encontram-se à disposição para a população. 
 

8. A regência verbal apresenta-se incorreta em: 
 

A) O público assistiu o show com muita animação. 
B) A empresa perdoou aos empregados por terem feito um protesto. 
C) O atleta aspira à conquista da medalha de ouro. 
D) Crise econômica implica dificuldades para toda a população. 
 

9. A concordância verbal está correta em: 
 
A) Devem haver planos de carreira nessa empresa. 
B) Vende-se apartamentos e aluga-se casas de veraneio nessa imobiliária. 
C) Trabalha-se com dedicação naquela empresa. 
D) Deve existir várias propostas para o término do projeto. 
 

10. A pontuação está INCORRETA em: 
 
A) No final do ano, haverá um encontro entre professores e alunos. 
B) Os trabalhadores da construção civil, organizaram um evento, de confraternização 
C) João, funcionário da empresa, foi demitido sem justa causa. 
D) Se tudo acontecer como foi planejado, o sucesso da feira está garantido. 
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11. Considerado o maior prêmio da indústria cinematográfica, o “Oscar” contou com apenas um representante brasileiro na 
edição de 2016. Dirigido por Alê Abreu, sucesso de critica e ganhador de diversos prêmios internacionais. 
 

Quais são, respectivamente, os nomes do filme e a categoria em que ele concorreu ao Oscar: 
 

A) O Menino e o mundo, melhor animação. 
B) Que horas ela volta, melhor filme. 
C) Tropa de elite, melhor ator. 
D) Os dez mandamentos, melhor trilha sonora original. 
 

12. O rompimento da barragem de rejeitos da mineradora ____________ causou uma enxurrada de lama que inundou 
várias casas no distrito Bento Rodrigues em Mariana, região central de ___________. É considerado o maior acidente 
ambiental da história do Brasil. 
 

Completa as lacunas acima corretamente a alternativa: 
 

A) Sabesp – São Paulo 
B) Vale – Acre  
C) Samarco – Minas Gerais 
D) Armil – Rio Grande do Norte  
 

13. É uma vila ferroviária proveniente da ocupação inglesa na Serra do Mar, para a construção da ferrovia Santos-Jundiai 
no final do séc. XIX. Essa vila é: 
 

A) Mauá. 
B) São Paulo. 
C) São Caetano do Sul. 
D) Paranapiacaba. 
 

14. A _______________ se constitui nos grandes equipamentos destinados a evitar enchentes no município. Age em 
áreas especificas, com problemas históricos de cheias, procurando minimizar os efeitos das chuvas. Os reservatórios 
de contenção, conhecidos como piscinões, fazem parte dessa ação. 
 

Completa corretamente as lacunas acima a alternativa:  
 

A) macrodrenagem 
B) limpeza dos rios e córregos 
C) micro drenagem 
D) dragagem 
 

15. É um sistema de mudança temporária que tem como função primária à economia de energia, e é adotado em 10 
estados do Brasil. Segundo o governo federal gera uma economia em torno de R$160 milhões de reais.  
 

Esse sistema é o:  
 

A) horário de verão. 
B) de energia nuclear. 
C) de energia solar. 
D) horário de pico . 
 

16. Sobre o serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMT), tendo em vista o 
texto da Norma Regulamentadora nº 4 (NR4), é incorreto afirmar: 
 
A) Para fins de dimensionamento, os canteiros de obras e as frentes de trabalho com menos de 1000 empregados e 

situados no mesmo estado, território ou Distrito Federal não serão considerados como estabelecimentos, mas 
como integrantes da empresa de engenharia principal responsável, a quem caberá organizar os Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. 

B) Ao profissional especializado em Segurança e em Medicina do Trabalho não é vedado o exercício de outras 
atividades na empresa, durante o horário de sua atuação no SESMT. 

C) A empresa poderá constituir SESMT centralizado para atender a um conjunto de estabelecimentos pertencentes a 
ela, desde que a distância a ser percorrida entre aquele em que se situa o serviço e cada um dos demais não 
ultrapasse a 5.000 metros, dimensionando-o em função do total de empregados e do risco. 

D) Os profissionais integrantes dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho deverão ser empregados da empresa, salvo os casos previstos na NR4. 

 
17. No dimensionamento do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) de 

uma empresa que atua na área de gestão de redes de esgoto, atualmente com 1099 trabalhadores, haverá 
necessidade de técnicos de segurança do trabalho e médicos do trabalho, respectivamente de: 
 
A) 6 e 1. 
B) 5 e 2. 
C) 7 e 2. 
D) 5 e 1. 
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18. Na composição da CIPA, considerando a empresa da questão anterior, o número de titulares e de suplentes será, 
respectivamente de: 
 
A) 9 e 7. 
B) 7 e 6. 
C) 8 e 7. 
D) 6 e 5. 
 

19. De acordo com a Norma Regulamentadora nº 5, o presidente da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) 
é escolhido: 
 
A) pelo empregador, entre seus representantes na CIPA. 
B) pelos membros da CIPA, entre os membros titulares e suplentes desta. 
C) pelos membros da CIPA,  entre os  representantes dos empregados 
D) pelos membros da CIPA, entre os  membros titulares desta. 
 

20. Sobre as diretrizes do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), analise as sentenças abaixo e 
assinale a alternativa correta. 
 
I- O PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa no campo da saúde dos 

trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais normas regulamentadoras. 
II- O PCMSO deverá considerar as questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade de trabalhadores, 

privilegiando o instrumental clínico-epidemiológico na abordagem da relação entre sua saúde e o trabalho. 
III- O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde 

relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da constatação da existência de casos de 
doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores. 

 
A) Apenas I e II são corretas. 
B) Apenas II e III são corretas. 
C) Apenas I e III são corretas 
D) I, II e III são corretas. 
 

21. A determinação da zincoprotoporfirina no sangue é indicador biológico para quantificar a exposição à(ao): 
 
A) arsênico. 
B) chumbo inorgânico. 
C) mercúrio inorgânico. 
D) zinco.  
 

22. A máxima exposição diária permissível para trabalhador exposto a ruído intermitente de 112 decibéis é de: 
 
A) 45 minutos. 
B) 90 minutos. 
C) 10 minutos. 
D) 30 minutos. 
 

23. Considerando a norma regulamentadora nº 15, quanto aos riscos biológicos, as seguintes atividades caracterizam 
insalubridade grau máximo EXCETO: 
 
A) trabalhos e operações em contato permanente em cemitérios, incluindo exumação de corpos. 
B) trabalhos e operações em contato permanente com esgotos (galerias e tanques). 
C) trabalho ou operações, em contato permanente com lixo urbano. 
D) trabalho ou operações, em contato permanente pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas. 
 

24. Considerando a norma regulamentadora nº 15, quanto aos riscos químicos, a seguintes atividades caracterizam 
insalubridade grau máximo EXCETO: 
 
A) destilação do petróleo. 
B) emprego de defensivos organofosforados. 
C) manipulação de compostos orgânicos de mercúrio. 
D) operações com berílio. 
 

25. A exposição ao calor deve ser avaliada através do "Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo" – IBUTG. Considere 
uma atividade classificada como leve, IBUTG de 31. O regime de trabalho deverá ser: 
 
A) intermitente com 45 minutos de trabalho e 15 de descanso. 
B) intermitente com 15 minutos de trabalho e 45 de descanso. 
C) contínuo. 
D) intermitente com 30 minutos de trabalho e 30 de descanso. 
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O texto a seguir diz respeito às próximas duas questões: 
 
As doenças relacionadas de acordo com a classificação proposta por Schilling (1984) se dividem em três grupos: GRUPO I: 
doenças em que o trabalho é causa necessária; GRUPO II: doenças em que o trabalho pode ser um fator de risco, 
contributivo, mas não necessário; e GRUPO III: doenças em que o trabalho é provocador de um distúrbio latente, ou 
agravador de doença já estabelecida ou preexistente.  

 

26. Deve ser classificada como uma doença do Grupo I de Schilling: 
 
A) carbúnculo relacionado ao trabalho.  
B) tuberculose relacionada ao trabalho. 
C) LER/DORT. 
D) conjuntivite alérgica relacionada ao trabalho. 
 

27. Deve ser classificada como uma doença do Grupo II de Schilling: 
 
A) dermatite de contato alérgica 
B) dermatofitose relacionada ao trabalho em trabalhadores  que exercem sua atividade em condições de umidade. 
C) varizes de membros inferiores em balconistas 
D) alcoolismo relacionado ao trabalho 
  

28. Sobre doenças hematológicas e exposição ocupacional, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
1ª:   A exposição ocupacional ao benzeno e às radiações ionizantes mostra associação causal com o desenvolvimento 

de síndromes mielodisplásicas.  
2ª:   Várias outras substâncias podem estar ligadas às mielodisplasias, como os compostos arsenicais e o óxido de 

etileno 
 
A) Ambas as sentenças são incorretas. 
B) Ambas as sentenças são corretas. 
C) A 1ª sentença é correta e a 2ª incorreta. 
D) A 1ª sentença é incorreta e a 2ª correta. 
 

29. Sobre trabalho e saúde mental, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
1ª:   Exaustão emocional, despersonalização e diminuição no envolvimento no trabalho são características do estresse 

pós-traumático. 
2ª:  Rememorações ou revivescências persistentes e recorrentes do evento estressor em imagens, pensamentos, 

percepções ou memórias vívidas e/ou pesadelos e/ou agir ou sentir como se o evento  estivesse acontecendo de 
novo são características da Síndrome de burn out 

 
A) Ambas as sentenças são incorretas. 
B) Ambas as sentenças são corretas. 
C) A 1ª sentença é correta e a 2ª incorreta. 
D) A 1ª sentença é incorreta e a 2ª correta. 
 

30. A intoxicação crônica por mercúrio pode causar ataxia cerebelosa. Quanto ao diagnóstico diferencial da ataxia 
cerebelosa e sensória, é incorreto afirmar: 
 
A) Hipotonia é presente na cerebelosa e ausente na sensória. 
B) Tremores são presentes na cerebelosa e ausentes na sensória. 
C) Teste de Romberg positivo é ausente na cerebelosa e presente na sensória. 
D) Dismetria é presente em ambas. 
 

31. O parkinsonismo secundário pode ser causado por exposição ocupacional ou ambiental a agentes tóxicos, entre os 
quais não se inclui: 
 
A) manganês. 
B) metanol. 
C) chumbo. 
D) monóxido de carbono. 
 

32. Paciente do sexo feminino, 27 anos, operadora em seção de montagem de microcomponentes eletrônicos há 3 anos, 
queixa-se de dor em terço distal de antebraço direito, em projeção de tendões dos músculos extensores dos dedos, 
tanto à movimentação passiva quanto ativa, particularmente contra resistência. Exame Físico: Prova de dígito 
percussão do nervo mediano negativa, Prova de Finkelstein negativa com dor na região já descrita. As provas de 
atividade reumática são negativas. A hipótese diagnóstica mais provável é: 
 
A) síndrome do Túnel do carpo/LER-DORT. 
B) tenossinovite dos tendões dos músculos extensores dos dedos/ LER-DORT. 
C) epicondilite lateral/LER-DORT 
D) tenossinovite de Quervain/LER-DORT 
 



 6 

33. Quanto à redução dos movimentos articulares, resultante do trabalho, será considerada de grau mínimo a redução de: 
 
A) até 2/3  da amplitude normal do movimento da articulação. 
B) entre 1/3 e 2/3 da amplitude normal do movimento da articulação. 
C) até 1/3 da amplitude normal do movimento da articulação. 
D) até 2/5 da amplitude normal do movimento da articulação. 
 

O texto a seguir diz respeito às próximas três questões. 
 
Os agentes cancerígenos são classificados de acordo com os seguintes grupos: I - Grupo 1 - carcinogênicos para 
humanos;  II - Grupo 2A - provavelmente carcinogênicos para humanos; e III - Grupo 2B - possivelmente carcinogênicos 
para humanos.  
 
34. São agentes confirmados como carcinogênicos para humanos e, portanto do grupo 1,  EXCETO: 

 
A) carbamato de etila (uretano). 
B) benzeno. 
C) tricloroetileno. 
D) cádmio. 
 

35. São provavelmente carcinogênicos para humanos e, portanto, do grupo 2A, EXCETO: 
 
A) formaldeído. 
B) óleos de xisto. 
C) poeira de couro. 
D) aflatoxinas. 
 

36. São possivelmente carcinogênicos para humanos e, portanto, do grupo 2B, EXCETO: 
 
A) acrilamida.  
B) biscloroetil nitrosourea (BCNU). 
C) cloral.  
D) óxido de etileno. 
 

37. Para ter direito à aposentadoria integral ou proporcional por tempo de contribuição, é necessário o cumprimento do 
período de carência, que corresponde ao número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o 
segurado faça jus ao benefício. Os inscritos a partir de 25 de julho de 1991 devem ter, pelo menos: 
 
A) 180 contribuições mensais. 
B) 120 contribuições mensais. 
C) 60 contribuições mensais. 
D) 240 contribuições mensais. 
 

38. Sobre a aposentadoria por invalidez, é incorreto afirmar: 
 
A) Quem recebe aposentadoria por invalidez tem que passar por perícia médica de dois em dois anos, se não, o 

benefício é suspenso. 
B) Em caso de doença o prazo de carência não é exigido, mas é preciso estar inscrito na Previdência Social. 
C) Não tem direito à aposentadoria por invalidez quem, ao se filiar à Previdência Social, já tiver doença ou lesão que 

geraria o benefício, a não ser quando a incapacidade resultar no agravamento da enfermidade. 
D) A aposentadoria deixa de ser paga quando o segurado recupera a capacidade e volta ao trabalho. 
 

39. Sobre o auxílio-acidente, é incorreto afirmar: 
 
A) O auxílio-acidente, por ter caráter de indenização, pode ser acumulado com outros benefícios pagos pela 

Previdência Social exceto aposentadoria. 
B) Para concessão do auxílio-acidente não é exigido tempo mínimo de contribuição. 
C) O trabalhador avulso e o segurador especial têm direito ao auxílio-acidente 
D) O empregado doméstico não faz jus a esse benefício 
 

40. Sobre o período de carência, em caso de auxílio-reclusão, pode-se afirmar que: 
 
A) é de 24 contribuições mensais. 
B) não é exigida. 
C) é de 12 contribuições mensais. 
D) é de seis contribuições mensais. 
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41. Um motoboy de 25 anos prestava serviço para uma empresa de transporte, sem vínculo empregatício e nunca havia 
feito qualquer recolhimento à Previdência Social. Durante o trabalho, teve queda da motocicleta e fraturou o úmero, 
não reunindo condições de trabalhar por pelo menos três meses. Esse trabalhador: 
 
A) faz jus a auxílio acidente 
B) faz jus à indenização pela empresa contratante. 
C) não faz jus a qualquer benefício previdenciário 
D) faz jus a auxílio-doença. 
 

42. Sobre a interpretação dos resultados do exame audiométrico, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa 
correta. 
 
1ª:  São considerados dentro dos limites aceitáveis, para efeito desta norma técnica de caráter preventivo, os casos 

cujos audiogramas mostram limiares auditivos menores ou iguais a 25 dB(NA), em todas as frequências 
examinadas. 

2ª:  São considerados sugestivos de perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados os casos cujos 
audiogramas, nas frequências de 3.000 e/ou 4.000 e/ou 6.000 Hz, apresentam limiares auditivos acima de 25 
dB(NA) e mais elevados do que nas outras frequências testadas, estando estas comprometidas ou não, tanto no 
teste da via aérea quanto da via óssea, em um ou em ambos os lados. 

 
A) Ambas as sentenças são incorretas. 
B) A 1ª sentença é correta e a 2ª incorreta. 
C) A 1ª sentença é incorreta e a 2ª correta. 
D) Ambas as sentenças são corretas. 

 
43. O estudo, desenvolvimento e implantação de medidas de proteção coletiva deverá obedecer uma hierarquia, segundo 

a norma regulamentadora nº 9.  Analise as medidas abaixo e assinale a alternativa que contém a ordem hierárquica 
correta. 
 
I- Medidas que eliminam ou reduzam a utilização ou a formação de agentes prejudiciais à saúde. 
II- Medidas que reduzam os níveis ou a concentração de agentes prejudiciais à saúde no ambiente de trabalho. 
III- Medidas que previnam a liberação ou disseminação de agentes prejudiciais à saúde no ambiente de trabalho. 
 
A) I, II, III. 
B) I, III, II. 
C) II, I, III. 
D) II, III, I. 
 

44. Entre as atividades e operações perigosas, não se inclui atividade de: 
 
A) motorista de ambulância UTI. 
B) segurança de eventos. 
C) transporte de vasilhames (em carreta ou caminhão de carga), contendo inflamável gasosos e líquido, em 

quantidade total igual ou superior a 135 quilos. 
D) vigilância patrimonial. 
 

45. Recomendar ao empregador o EPI (equipamento de proteção individual) adequado ao risco existente em determinada 
atividade é competência da(o): 
 
A) Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 
B) Engenheiro de Segurança do Trabalho. 
C) Delegacia Regional do Trabalho.  
D) Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT). 
 

46. Sobre as recomendações da Norma Regulamentadora 17 (Ergonomia), acerca do Trabalho em 
teleatendimento/telemarketing, assinale a incorreta. 
 
A) O monitor de vídeo e o teclado devem estar apoiados em superfícies com mecanismos de regulagem 

independentes. 
B) Será aceita superfície regulável única para teclado e monitor quando este for dotado de regulagem independente 

de, no mínimo, 26 (vinte e seis) centímetros no plano vertical. 
C) O espaço sob a superfície de trabalho deve ter profundidade livre mínima de 35 (trinta e cinco) centímetros ao 

nível dos joelhos e de 60 (sessenta) centímetros ao nível dos pés, medidos de sua borda frontal. 
D) A bancada sem material de consulta deve ter, no mínimo, profundidade de 75 (setenta e cinco) centímetros 

medidos a partir de sua borda frontal e largura de 90 (noventa) centímetros que proporcionem zonas de alcance 
manual de, no máximo, 65 (sessenta e cinco) centímetros de raio em cada lado, medidas centradas nos ombros 
do operador em posição de trabalho. 
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47. Sobre o trabalho noturno, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
I- Considera-se noturno, nas atividades urbanas, o trabalho realizado entre as 20:00 horas de um dia às 6:00 horas 

do dia seguinte. 
II- A hora normal tem a duração de 60 (sessenta) minutos e a hora noturna, por disposição legal, nas atividades 

urbanas, é computada como sendo de 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos. 
III- A hora noturna, nas atividades urbanas, deve ser paga com um acréscimo de no mínimo 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da hora diurna, exceto condições mais benéficas previstas em acordo, convenção coletiva ou 
sentença normativa. 

 
A) Apenas I e II são corretas. 
B) Apenas I e III são corretas 
C) Apenas II e III são corretas. 
D) I, II e III são corretas. 
 

48. Em função dos horários de trabalho em turnos e noturno costuma ocorrer, EXCETO: 
 
A) facilidade extrema para adormecer. 
B) sono interrompido. 
C) sonolência excessiva durante a vigília. 
D) percepção de sono de má qualidade. 
 

49. Quando mulheres e trabalhadores jovens forem designados para o transporte manual de cargas, para não 
comprometer a sua saúde ou a sua segurança, o peso máximo destas cargas deverá ser: 
 
A) de no máximo 60 kg. 
B) não superior a seu peso corporal. 
C) nitidamente inferior àquele admitido para os homens. 
D) não superior a 50% do seu peso corporal. 
 

50. Indica a diferença de incidências entre dois grupos, diferença que é atribuída à exposição ao fator de risco, o: 
 
A) risco relativo. 
B) risco atribuível. 
C) odds ratio (razão de chance). 
D) risco absoluto.  
 
 
 
 
 
 
 
 


