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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia os itens seguintes, que formam um texto, para res-
ponder às questões 01 e 02. 

01- Marque o item que expressa o tema central desse 
texto. 

a) Se a data da Abolição marcará no Brasil o fim do 
predomínio agrário, o quadro político instituído no 
ano seguinte quer responder à conveniência de 
uma forma adequada à nova composição social. 

b) Existe um elo secreto estabelecendo entre esses 
dois acontecimentos e numerosos outros uma 
revolução lenta, mas segura e concertada, a única 
que, rigorosamente, temos experimentado em 
toda a nossa vida nacional. 

c) Processa-se, é certo, sem o grande alarde de al-
gumas convulsões de superfície, que os historia-
dores exageram freqüentemente em seu zelo, 
minucioso e fácil, de compendiar as transforma-
ções exteriores da existência dos povos. 

d) Perto dessa revolução, a maioria de nossas agita-
ções do período republicano, como as suas simila-
res das nações da América  espanhola, parecem 
desvios na trajetória da vida política legal do Esta-
do comparáveis a essas antigas “revoluções pala-
cianas”, 

e) tão familiares aos conhecedores da história euro-
péia. 
(Sérgio Buarque de Holanda) 

02- Marque V diante das asserções corretas e F diante 
das falsas e depois escolha a seqüência certa. 

(  ) Em: “Se a data da Abolição marcará no Brasil o 
fim do predomínio agrário ...”, ( .1 e 2 da opção a da 

questão 01)  empregando-se no presente a forma 
verbal, altera-se o sentido do enunciado.  

(  ) Em “... estabelecendo entre esses dois aconteci-
mentos e numerosos outros uma revolução len-
ta...” ( .1, 2 e 3 da opção b da questão 01), o autor pode-
ria ter usado uma oração adjetiva desenvolvida 
mantendo o mesmo sentido. 

(  ) Em “...temos experimentado em toda a nossa vida 
nacional...” ( .4 e 5 da opção b da questão 01), pode-se 
dispensar o artigo sem prejuízo da ortodoxia gra-
matical. 

(  ) Em “Processa-se, é certo, sem o grande alarde de 
algumas convulsões de superfície...” ( .1 e 2 da op-

ção c da questão 01), o sujeito implícito  é  “elo secre-
to”. 

(  ) Em “comparáveis a essas antigas revoluções pa-
lacianas” ( . 5 e 6 da opção d da questão 01),  o termo 
sublinhado opõe-se conceitualmente, no texto, a 
“revolução lenta, mas segura e concertada” ( . 3 da 

opção b da questão 01). 
 

a) V, F, F, V, V 
b) F, V, V, F, V 
c) F, V, F, F, V 
d) F, V, V, F, F 
e) F, F, V, V, F 

03-  Entre as diferentes versões do mesmo texto, escolha 
a que representa a melhor opção estilística. 

a) Os portugueses foram pioneiros da conquista do 
trópico para a civilização e eles tiveram, nessa 
proeza, sua maior missão histórica. E sem em-
bargo de tudo quanto se possa alegar contra sua 
obra, forçoso é reconhecer que eles foram não 
somente os portadores efetivos como os portado-
res naturais dessa missão. Nenhum outro povo do 
Velho Mundo achou-se tão bem armado para se 
aventurar à exploração regular e intensa das ter-
ras próximas da linha equinocial, onde os homens 
depressa degeneram, segundo o conceito genera-
lizado na era quinhentista. 

b) Foram os portugueses os pioneiros da conquista 
do trópico para a civilização, tendo  nessa proeza 
sua maior missão histórica. Não obstante  tudo 
quanto se possa alegar contra sua obra, forçoso é 
reconhecer que eles  foram não somente os por-
tadores efetivos como os portadores naturais des-
sa missão. Nenhum outro povo do Velho Mundo 
achou-se tão bem armado para se aventurar à 
exploração regular e intensa das terras próximas 
da linha equinocial, onde os homens depressa 
degeneram, segundo o conceito generalizado na 
era quinhentista. 

c) Os portugueses é que foram os pioneiros da 
conquista do trópico para a civilização, e eles 
tiveram nessa proeza sua maior missão histórica. 
Independentemente de tudo quanto se possa 
alegar contra sua obra, nós temos forçosamente 
de reconhecer que  eles foram não somente os 
portadores efetivos como os portadores naturais 
dessa missão. Nenhum outro povo do Velho 
Mundo achou-se tão bem armado para se aven-
turar na exploração regular e intensa das terras 
próximas da linha equinocial, onde os homens 
depressa degeneram, segundo o conceito gene-
ralizado na era quinhentista. 

 
 

d) Pioneiros da conquista do trópico para a civiliza-
ção, tiveram os portugueses, nessa proeza, sua 
maior missão histórica. E, sem embargo de tudo 
quanto se possa alegar contra sua obra, forçoso é 
reconhecer que foram não somente os portadores 
efetivos como os portadores naturais dessa mis-
são. Nenhum outro povo do Velho Mundo achou-
se tão bem armado para se aventurar à explora-
ção regular e intensa das terras próximas à linha 
equinocial, onde os homens depressa degene-
ram, segundo o conceito generalizado na era qui-
nhentista. 



Analista - MPU - 2004 Área: Pericial - Especialidade: Medicina do Trabalho 3

e) Os portugueses, que foram pioneiros da conquista 
do trópico para a civilização, tiveram, nessa proe-
za, a maior missão histórica deles.  Sem embargo 
de tudo quanto possamos alegar contra sua obra, 
forçosamente nós temos de  reconhecer que eles  
foram não somente os portadores efetivos como 
os portadores naturais dessa missão. Nenhum 
outro povo do Velho Mundo achou-se tão bem 
armado para se aventurar à exploração regular e 
intensa das terras próximas à linha equinocial, 
onde os homens depressa degeneram, segundo o 
conceito generalizado na era quinhentista. 

04-  Entre as diferentes versões do mesmo texto, escolha 
a que representa a melhor opção estilística. 

a) Não foi, por conseguinte, uma civilização tipica-
mente agrícola o que instauraram os portugueses 
no Brasil com a lavoura açucareira. Não o foi, em 
primeiro lugar, porque a tanto não conduzia o gê-
nio aventureiro que os trouxe à América; em se-
guida, por causa da escassez de trabalhadores 
rurais, e finalmente pela circunstância de a ativi-
dade agrícola não ocupar, então, em Portugal, 
posição de primeira grandeza. 

b) Não foi, conseqüentemente, uma civilização tipi-
camente agrícola o que instauraram os portugue-
ses no Brasil com a lavoura açucareira. Não o foi, 
em primeiro lugar, porque a tanto não conduzia o 
gênio aventureiro que os trouxe à América; em 
seguida, devido à  escassez de trabalhadores ru-
rais, e finalmente pela circunstância de a atividade 
agrícola não ocupar, então, em Portugal, posição 
de primeira grandeza. 

c) A civilização que os portugueses instauraram no 
Brasil com a lavoura açucareira não foi,  por con-
seguinte, uma civilização tipicamente agrícola. 
Não o foi, em primeiro lugar, porque a tanto não 
conduzia o gênio aventureiro que  trouxe os portu-
gueses à América; em seguida, por causa da es-
cassez de trabalhadores rurais, e finalmente pela 
circunstância de a atividade agrícola não ocupar, 
então, em Portugal, posição de primeira grandeza.

d) Não foi, por conseguinte, uma civilização tipica-
mente agrícola aquela  que os portugueses  ins-
tauraram no Brasil com a lavoura açucareira. Não 
o foi, em primeiro lugar, porque a tanto não con-
duzia o gênio aventureiro que trouxe os portugue-
ses à América; em seguida, por causa da escas-
sez de trabalhadores rurais, e finalmente pela cir-
cunstância de a atividade agrícola não ocupar, 
então, em Portugal, posição de primeira grandeza.

e) Não foi, portanto, uma civilização tipicamente 
agrícola o que instauraram os portugueses no 
Brasil com a lavoura açucareira. Não o foi, pri-
meiramente, porque a tanto não conduzia o gê-
nio aventureiro que os trouxe à América; por ou-
tro lado, por causa da escassez de trabalhadores 
rurais, e finalmente pela circunstância de não 
ocupar a atividade agrícola, então, em Portugal, 
posição de primeira grandeza.    

05- Assinale a opção cuja afirmação vai ao encontro do 
que defende Arthur Caplan no texto abaixo. 

Autores têm escrito sobre os riscos que as maquina-
ções das biotecnologias na medicina supostamente tra-
riam à natureza humana, pela modificação de sua base 
biológica (com clonagem, certas técnicas de reprodu-
ção assistida, modulação do comportamento por remé-
dios e genética). 

Arthur Caplan diz que essas alegações não são muito 
convincentes. Afirma, com propriedade: “A própria natu-
reza humana tem mudado drasticamente em reação à 
tecnologia”. E mais: “Tampouco há razão para glorificar 
uma fase particular da evolução da natureza humana e 
declará-la sacrossanta.” 
(Adaptado de Marcelo Leite). 

a) Deve-se lutar para preservar a natureza humana, 
que, conforme comprovações científicas, é una e 
imutável. 

b) É necessário chamar a atenção para todos os 
riscos do avanço da ciência, mesmo para os não 
imediatamente identificáveis e mensuráveis, para 
evitar que ocorram mudanças na natureza huma-
na e que ela  se deteriore. 

c) A mensuração dos riscos da pesquisa científica 
pode ser falaciosa caso sejam desprezadas as 
mudanças já ocorridas na base biológica da natu-
reza humana. 

d) É consensual a idéia de que a base biológica da 
humanidade deve ser mantida e, para que não 
seja desvirtuada, deve-se respeitar a relação entre 
fato – determinações biológicas – e norma – dog-
mas a que se deve obedecer. 

e) A pesquisa biomédica é muito perigosa para ser 
levada adiante e, portanto, cabe ao Estado, por 
meio de legislação, proibir os estudos da genética.
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06- A  _______ intelectual de Nabuco provém de suas 
________ e é por isso que nele ______, mais do 
que o artista, o pensador político. É uma tradição 
espiritual que ele conserva e eleva a um grau supe-
rior, ainda que a______ vocação política se alie 
______ sensibilidade artística. 

 (Baseado em Graça Aranha) 

a) qualidade raízes acentua-se esta a 
b) riqueza raízes se acentua esta à 
c) carreira influências marca-se tal à 
d) essência origens se acentua essa a 
e) vivência raízes acentua-se essa à 

07- Marque a opção correta a respeito de aspectos 
gramaticais do texto abaixo. 

 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 

Hoje, há dois tópicos que determinam a atitude 
tolerante-liberal em relação ao outro: o respeito à 
diferença, a receptividade a ela, e o temor obses-
sivo do molestamento – em síntese, o outro não 
representa problema, desde que sua presença não 
seja intrusiva, contanto que o outro não seja de 
fato o outro... 

E é isto que vem emergindo com intensidade ca-
da vez maior como o “direito humano” central na so-
ciedade capitalista avançada: o direito de não ser 
molestado, isto é, de ser mantido a uma distância 
segura dos outros. Uma estrutura similar faz-se cla-
ramente presente na maneira como nos relaciona-
mos com a exploração capitalista: não há nada de 
errado com tal exploração se ela for contrabalançada 
com atividades filantrópicas – primeiro, a pessoa a-
cumula seus bilhões, depois, os restitui (em parte) 
aos necessitados. 

           (Adaptado de Slavoj Zizek) 

a) A forma verbal existe pode substituir “há” ( .1) 
sem que haja prejuízo para a correção gramatical. 

b) O pronome “isto” ( .8) refere-se especificamente 

ao "direito de não ser molestado" ( .10 e 11). 

c) A referência do pronome “ela” ( .3) é “atitude tole-

rante-liberal” ( . 1 e 2). 

d) Seria correta a inserção da vírgula antes do pro-
nome relativo “que”( .1), pois ele introduz uma 
explicação a respeito dos dois tópicos que serão 
enumerados. 

e) Sem necessidade de ajustes no período, o conec-
tor “se”( .15) pode corretamente ser substituído 
pela conjunção caso. 

 

 

 

08- Leitor, que já tens direito _____ uma cadeira na câ-
mara ________ ; que já estás _______ na fatal casa 
dos  –enta, _______ se começa a rolar pelo plano 
inclinado dos pés-de-galinha nas ______ de lua; lei-
tor benévolo, que és pai e avô de fresca data, 
_______ alguns minutos de atenção.  

       (Baseado em França Júnior) 

 
a) a vitalí-

cia 
abole-
tado 

donde conjun-
ções 

presta-
me 

b) a perpé-
tua 

assen-
tado 

de on-
de 

fases prestai-
me 

c) à de 
honra 

assen-
tado 

das 
quais 

fases preste-
me 

d) a perpé-
tua 

parado da qual casas preste-
me 

e) à vitalí-
cia 

esta-
cionado 

donde conjun-
ções 

prestai-
me 

 

Nas questões 09 a 12, baseadas em Manuel Bandei-
ra, escolha o segmento do texto que não  está isento 
de erros gramaticais e de ortografia, considerando-se 
a ortodoxia gramatical. 

09- a) As duas grandes sombras de Ouro Preto, aquelas 
em que pensamos invencivelmente a cada volta 
de rua, são o Tiradentes e o Aleijadinho. 

 b) É ainda hoje difícil formar um juízo seguro sobre 
Joaquim José da Silva Xavier. 

 c) Alguns de seus companheiros da Inconfidência 
falaram dele desdenhosamente nos depoimentos 
da devassa. 

 d) O Coronel Domingos Vieira chama-lhe “malvado”. 
 e) Cláudio Manuel da Costa asseverou de que o alfe-

res era homem de tão fraco talento, que nunca 
serviria para tentar-se com ele um levante. 

 
10- a) A verdade é que Gonzaga, Cláudio Manuel da 

Costa, Alvarenga eram homens requintados, letra-
dos, a quem a vida corria fácil, ao passo que o alfe-
res sempre lutara pela subsistência. 

 b) Antes de alistar-se na tropa paga, vivera da profis-
são que lhe  valera  o apelido. 

 c) Não obstante, foi ele talvez o único a demonstrar 
fé, entusiasmo e coragem na aventura de 89. 

 d) Descoberta a conspiração, enquanto os outros não 
procuravam outra coisa se não salvar-se, ele reve-
lou a mais heróica força de ânimo, chamando a si 
toda a culpa. 

 e) Com coragem, serenidade e lucidez, até o fim, en-
frentou a pena última. 

 
 
 
 
 



Analista - MPU - 2004 Área: Pericial - Especialidade: Medicina do Trabalho 5

11- a) Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, nasceu 
em 1738 e era filho natural do mestre de obras 
português, Manuel Francisco Lisboa. 

 b) Aleijadinho teve vários irmãos paternos. Um de-
les, o Padre Félix, também trabalhou na talha. 

 c) Antônio Francisco freqüentou apenas a classe de 
primeiras letras. 

 d) Sabe-se que, depois de adulto, a sua principal 
leitura era a Bíblia, alimento de sua arte, toda ela 
de inspiração religiosa. 

 e) Os livros de medicina é provável que os lessem 
em busca de conhecimento para tratamento e 
lenitivo de sua medonha enfermidade. 

 
12- a) À antiga Vila do Carmo pode-se ir de trem ou de 

automóvel. 
 b) Indo de trem, entra-se na cidade atravessando o 

Ribeirão do Carmo, mas a estrada de rodagem 
penetra nela pelo alto de São Pedro, aonde está 
a igreja do mesmo nome, hoje contígua à resi-
dência episcopal. 

 c) O risco de São Pedro seria, segundo Diogo de 
Vasconcelos, de Antônio Pereira de Sousa Ca-
lheiros. 

 d) Nada se pôde apurar, contudo, quer quanto à 
sua autoria, quer quanto à data do início das 
obras. 

 e) Uma pia batismal tem gravado o ano de 1743, 
dado como sendo o do começo das obras. 

Nas questões 13 e 14, marque o item em que uma das 
sentenças não está gramaticalmente correta. 

13- a) A literatura depende muito de condições subjetivas, 
raramente satisfaz apenas os sentidos, exige cola-
boração, embora muitos acreditem que as obras 
literárias possam brotar de cérebros insulados. /  A 
literatura depende muito de condições subjetivas, 
raramente satisfaz apenas aos sentidos, exige cola-
boração, embora muitos acreditem  que as obras 
literárias possam brotar de cérebros insulados. 

 b) Um povo não perde os seus mais fortes determinan-
tes se recebe, aceita e pratica a pintura e a música 
de outra origem, mas dificilmente adotará literatura 
estranha sem perda de alguns de seus valores. / 
Um povo não perderá os seus mais fortes determi-
nantes se receber, aceitar e praticar a pintura e a 
música de outra origem, mas dificilmente adotará 
literatura estranha sem perda de alguns de seus 
valores. 

 c) No Brasil, a nacionalidade e a literatura formaram 
um “sistema” interessantíssimo, que a cerca de tre-
zentos anos desenvolve-se. / No Brasil, a nacionali-
dade e a literatura formaram um “sistema” interes-
santíssimo, que há cerca de trezentos anos se de-
senvolve. 

 d) Quando  surgiu Euclides da Cunha, nossa literatura 
podia enumerar grandes nomes pertencentes ao 
“sistema” de que falei há pouco. / Quando  surgiu 
Euclides da Cunha, nossa literatura podia enumerar 
grandes nomes pertencentes ao “sistema” de que  
faz pouco falei. 

 e) Já tive ocasião de mostrar quanto me parecem pre-
cárias três afirmativas de Euclides da Cunha: a 
questão do cruzamento; a fatalidade da luta das 
raças e o autoctonismo do homem americano. /  Já 
tive ocasião de mostrar como me parecem precárias 
três afirmativas de Euclides da Cunha: a questão do 
cruzamento; a fatalidade da luta das raças e o au-
toctonismo do homem americano.  
(Baseado em Roquette Pinto) 

 
14- a) Do interior das fazendas coloniais nos vem, através 

das páginas de Antonil, uma impressão de operosi-
dade intensiva. Há ali a vibração e o estrondo de um 
pequeno mundo humano e febre de labor. / Do inte-
rior das fazendas coloniais nos vêm, através das 
páginas de Antonil, impressões de operosidade in-
tensiva. Há ali a vibração e o estrondo de um pe-
queno mundo humano e febre de labor. 

 b) Dadas as condições especiais daquela sociedade, 
nesse dilema se transforma outro: ou a desclassifi-
cação social, ou a posse de uma grande massa 
operária. Dadas às condições especiais daquela 
sociedade, esse dilema se transforma em outro: ou 
a desclassificação social, ou a posse de uma gran-
de massa operária.  

 c) Essa considerável massa trabalhadora é indispen-
sável à manutenção e à prosperidade de um grande 
engenho. / Indispensável essa considerável massa 
trabalhadora à manutenção e à prosperidade de um 
grande engenho. 

 d) O sesmeiro seiscentista está colocado entre as pon-
tas de um verdadeiro dilema: tem que escolher en-
tre a vida vegetativa dos decaídos, ou a cultura em 
grande escala. / O sesmeiro seiscentista está colo-
cado entre as pontas de um verdadeiro dilema: tem 
de escolher entre a vida vegetativa dos decaídos, 
ou a cultura em grande escala. 

 e) Das roças ao picadeiro, dos picadeiros às moendas, 
das moendas às tachas, das tachas às formas, das 
formas aos terreiros de secagem, dos terreiros às 
tulhas, e às caixas, e às tropas, e aos armazéns da 
costa, o trabalho dos engenhos, na fabricação do 
açúcar, se complica, se desdobra, se multiplica em 
mil ações, que exigem, para a sua perfeita execu-
ção, uma massa operária considerável. / Das roças 
ao picadeiro, dos picadeiros às moendas, das mo-
endas às tachas, das tachas às formas, das formas 
aos terreiros de secagem, dos terreiros às tulhas, e 
às caixas, e às tropas, e aos armazéns da costa, o 
trabalho dos engenhos, na fabricação do açúcar  
complica-se, desdobra-se, multiplica-se em mil  
ações, que exigem, para a sua perfeita execução, 
uma massa operária considerável. 
(Baseado em Oliveira Viana) 
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Nas questões 15 e 16, marque o item que contém  
erro gramatical ou de ortografia. 

15- Desde o momento em que(A) os portugueses puse-
ram o pé (e a boca) na  Terra Brasilis, eles depara-
ram(B) com mais de 300 línguas indígenas. O idio-
ma português travou uma luta de resistência e assi-
milação por três séculos, enfrentando culturas, diale-
tos africanos e muitas línguas. A evangelização(C) 
de  índios e negros, a política de imposição da lín-
gua portuguesa adotada pela Coroa e o marquês de 
Pombal em 1770 e a integração ao mercado expor-
tador são fatores decisivos para se entender(D)   es-
sa grande mistura que formou, e forma, a nossa lín-
gua, um dos elementos da unidade nacional que só 
conseguiu se impor as vésperas(E)  da  Indepen-
dência, no século XIX.   

 (Baseado em Luiz Carlos Villalta) 

a) A 
b) B 
c) C 
d) D 
e) E 

16- Gonçalves Dias nasceu em 1823, no Maranhão, filho 
de João Manuel Gonçalves, comerciante português, 
e de Vicência Ferreira, índia mestiça(A). Em 1838, 
embarcou para Portugal, onde(B) se matriculou no 
curso de Direito, em Coimbra. Suas primeiras produ-
ções literárias se iniciam(C) por volta de 1840, entre 
elas a sua mais conhecida poesia, a Canção do exí-
lio (1843). Em 1851, em uma de suas viagens etno-
gráficas(D) para o Norte, passa pelo Maranhão com 
a intenção de se casar com o grande amor de sua 
vida, Ana Amélia, uma jovem de 14 anos. O pedido 
foi recusado pela mãe da moça, por causa da ori-
gem mestiça e bastarda do poeta. O romance entre 
o dois serviu de inspiração para Aluísio Azevedo – O 
mulato. Após essa decepção amorosa, faz um ca-
samento de conveniência. Somavam-se(E) a essas 
frustrações  um forte sentimento de inferioridade de 
origem.   

 (Baseado em  Beatriz de Moraes Vieira) 

a) A 
b) B 
c) C 
d) D 
e) E 

 

 

 

17- Os trechos seguintes constituem um texto, mas es-
tão desordenados. Ordene-os de forma a comporem 
um texto coeso e coerente e, a seguir, assinale a 
opção correta. 

(  ) É uma proposta que envolve medidas práticas, 
como a alteração dos horários da administração 
pública, dos serviços públicos e das escolas; a 
diminuição ou a remodelagem dos tempos de tra-
balho, flexibilizados nas empresas; mudanças nos 
espaços de trabalho. 

(  ) Essas não seriam senão medidas paliativas, re-
mendos administrativos, para facilitar a difícil con-
ciliação entre vida privada e vida profissional, não 
fosse a reengenharia do tempo uma aposta em 
que está em jogo o reconhecimento da diversida-
de de homens e mulheres, de sua incontornável 
igualdade de direitos e de aspiração à liberdade e 
à felicidade. 

(  ) A reengenharia do tempo é uma tentativa de re-
pensar o cotidiano de homens e mulheres, com 
vistas a aumentar sua qualidade de vida e seu 
produto de felicidade bruto. 

(  ) É, portanto, a reengenharia do tempo um exercí-
cio cujo objetivo último é reabrir a discussão sobre 
o sentido da vida, relembrar a importância dos 
atos gratuitos, dos laços de afeto e solidariedade. 

                (Adaptado de Rosiska Darcy de Oliveira) 

a) 3 – 1 – 2 – 4 
b) 2 – 1 – 4 – 3 
c) 4 – 3 – 1 – 2 
d) 2 – 3 – 1 – 4 
e) 4 – 3 – 2 – 1 

18- Com relação aos aspectos gramaticais e textuais do 
trecho abaixo, assinale a opção correta. 

 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10

A tragédia de Édipo é o primeiro testemunho 
que temos das práticas jurídicas gregas. Como 
todo mundo sabe, trata-se de uma história em que 
pessoas – um soberano, um povo –, ignorando 
uma certa verdade, conseguem, por uma série de 
técnicas, descobrir uma verdade que coloca em 
questão a própria soberania do soberano. A tra-
gédia de Édipo é um procedimento de pesquisa 
da verdade que obedece exatamente às práticas 
judiciárias gregas daquela época. 

                 (Adaptado de Michel Foucault) 

a) Seria mantida a correção gramatical, mas haveria 
mudança do sentido original do texto, caso as pa-
lavras “certa” ( .5) e “própria”( .7) estivessem pos-
postas ao substantivo a que estão relacionadas. 

b) O segmento “trata-se de uma história em que 
pessoas” ( .3 e 4) estaria igualmente correto se 
assim estivesse escrito: trata-se a história de 
pessoas que. 
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c) A oração “Como todo mundo sabe” ( .2 e 3) pode-
ria ser substituída, sem que se alterasse o sentido 
do texto, por Já que é sabido. 

d) Mantendo-se a correção gramatical, no trecho 
“conseguem, por uma série de técnicas,” ( .5 e 6), 
o verbo poderia estar flexionado no pretérito, dado 
que expressa um fato passado, e no singular, em 
concordância com a expressão nominal “um povo”  
( .4). 

e) Seria mantida a correção do período ( .7 a 10) 
caso a última oração estivesse assim expressa na 
voz passiva: que são obedecidas exatamente 
as práticas judiciárias gregas daquela época. 

Nas questões 19 e 20, baseadas em Machado de Assis, 
assinale o item em que uma das sentenças não foi pontu-
ada corretamente. 

19- a) Longa foi a agonia, longa e cruel, de uma crueldade 
minuciosa, fria, repisada, que me encheu de dor e 
estupefação. / Longa foi a agonia, longa e cruel, de 
uma crueldade minuciosa e fria, repisada, que me 
encheu de dor e estupefação. 

 b) Conhecia a morte de oitiva; quando muito, tinha-a 
visto já petrificada no rosto de algum cadáver, que 
acompanhei ao cemitério. / Conhecia a morte de 
oitiva, quando muito; tinha-a visto já petrificada no 
rosto de algum cadáver, que acompanhei ao cemi-
tério. 

 c) Talvez espante ao leitor, a franqueza com que lhe 
exponho e realço a minha mediocridade; advirta que 
a franqueza é a primeira virtude de um defunto. / 
Talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe 
exponho e realço a minha mediocridade; advirta que 
a franqueza é a primeira virtude de um defunto. 

 d) Fiquei prostrado. E contudo era eu, nesse tempo, 
um fiel compêndio de trivialidade e presunção. / 
Fiquei prostrado. E, contudo, era eu, nesse tempo, 
um fiel compêndio de trivialidade e presunção. 

 e) Às vezes caçava, outras dormia, outras lia, lia muito, 
outras enfim não fazia nada. / Às vezes caçava; 
outras dormia, outras lia, lia muito, outras, enfim, 
não fazia nada. 

 
20- a) – Fizeste bem, Cubas; andaste perfeitamente. / Fi-

zeste bem, Cubas. Andaste perfeitamente. 
 b) Este ar não é só puro. É balsâmico; é uma transpi-

ração dos eternos jardins. / Este ar não é só puro. É 
balsâmico, é uma transpiração dos eternos jardins. 

 c) Vi, claramente vista, a meia dobra da véspera, re-
donda, brilhante, multiplicando-se por si mesma por 
dez. / Vi, claramente vista, a meia  dobra da véspe-
ra, redonda, brilhante, multiplicando-se, por si mes-
ma, por dez. 

 d) Assim eu, Brás Cubas, descobri uma lei sublime, a 
lei da equivalência das janelas, e estabeleci que o 
modo de compensar uma janela fechada, é abrir 
outra. / Assim eu, Brás Cubas, descobri uma lei 
sublime, a lei da equivalência das janelas, e estabe-
leci que o modo de compensar uma janela fechada 
é abrir outra. 

 e) E eu espraiava todo o meu ser na contemplação 
daquele ato, revia-me nele, achava-me bom, talvez, 
grande. / E eu espraiava todo o meu ser na con-
templação daquele ato, revia-me nele, achava-me 
bom, talvez grande. 

LEGISLAÇÃO APLICADA AO MPU 

21- A respeito da terminologia dos cargos do Ministério Pú-
blico, à luz da organização administrativa do Ministério 
Público da União e da Constituição Federal, assinale a 
opção correta. 

a) Procurador do Estado é membro do Ministério Públi-
co Estadual. 

b) Procurador de Justiça é membro da primeira instân-
cia do Ministério Público do Distrito Federal e Territó-
rios. 

c) Procurador da República é membro do Ministério 
Público Federal. 

d) Procurador do Trabalho é membro da terceira instân-
cia do Ministério Público do Trabalho. 

e) Procurador-Geral do Estado é o chefe do Ministério 
Público Estadual. 

22- À luz da Lei Complementar nº 75/93, julgue os itens 
abaixo a respeito do perfil constitucional do Ministério 
Público da União (MPU). 

I. O MPU é instituição permanente. 
II. O MPU defende os interesses individuais disponíveis.
III. Incumbe ao MPU medidas paleativas para a garantia 

do respeito à ordem jurídica. 
IV. O MPU exerce o controle interno da atividade de po-

lícia judiciária. 
O número de itens corretos é: 

a) zero. 
b) um. 
c) dois. 
d) três. 
e) quatro. 
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23- À luz da autonomia constitucional do Ministério Público 
e da legislação infraconstitucional, analise as assertivas 
abaixo. 

I. Há três modalidades de autonomias para o Ministério 
Público: funcional, administrativa e financeira. 

II. Todos os ramos do Ministério Público gozam da au-
tonomia funcional, administrativa e financeira, inclusi-
ve o Ministério Público junto aos Tribunais de Contas.

III. A capacidade de gerir e aplicar os recursos orçamen-
tários destinados à instituição destaca uma expres-
são da autonomia financeira do Ministério Público. 

IV. Cabe exclusivamente ao Ministério Público, o projeto 
de criação de cargos e fixação de subsídios. 

São assertivas corretas 

a) I e III. d) III e IV. 
b) I e IV. e) II e IV. 
c) II e III.   

24- Com relação às disposições estatutárias especiais da 
carreira dos membros do Ministério Público da União, 
assinale a opção correta. 

a) Os cargos das classes iniciais serão providos por 
nomeação, em caráter vitalício, mediante concurso 
público genérico para todos os ramos. 

b) A vitaliciedade somente será alcançada após três 
anos de efetivo exercício. 

c) É facultada a transferência de membros de um para 
outro de seus ramos. 

d) O cargo de procurador-geral do trabalho é de provi-
mento vitalício. 

e) Poderão inscrever-se no concurso para membro do 
Ministério Público da União bacharéis em Direito for-
mados há pelo menos dois anos, de comprovada 
idoneidade moral. 

25- À luz da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Mi-
nistério Público da União, julgue os itens abaixo a res-
peito dos princípios institucionais do Ministério Público. 

I. O pedido de arquivamento de inquérito policial pelo 
procurador-geral da República não pode ser objeto 
de retratação por novo titular do cargo. 

II. O princípio da independência funcional significa, en-
tre outras considerações, que cada membro e cada 
órgão do Ministério Público gozam de independência 
para exercer suas funções em face dos outros mem-
bros e órgãos da mesma instituição. 

III. No Ministério Público, existe hierarquia funcional en-
tre a chefia do Ministério Público e seus membros, 
devendo os pareceres e pronunciamentos ministeri-
ais ser aprovados pela chefia da instituição. 

IV. Pelo princípio da unidade, todo e qualquer membro 
do Ministério Público pode exercer quaisquer das 
atribuições previstas na legislação constitucional e 
infraconstitucional. 

São assertivas incorretas 

a) I e III. d) III e IV. 
b) I e IV. e) II e IV. 
c) II e III.   

26- Assinale a opção correta entre as assertivas abaixo 
relacionadas à chefia do Ministério Público da União à 
luz da CF e da Lei nº 75/93. 

a) O procurador-geral da República é escolhido por 
meio de lista tríplice, elaborada pela classe. 

b) O procurador-geral da República deve ser, necessa-
riamente, um membro do Ministério Público Federal. 

c) O procurador-geral da República não pode delegar 
nenhuma de suas atribuições. 

d) O procurador-geral da República pode prover e des-
prover os cargos das carreiras do Ministério Público 
Estadual com a anuência do procurador-geral de 
Justiça daquele estado-membro. 

e) O procurador-geral da República tem mandato de 2 
anos, sem limite para o número de reconduções. 

27- A respeito da competência do Ministério Público Fede-
ral, assinale a assertiva incorreta. 

a) Interpor recurso extraordinário das decisões da Justi-
ça dos Estados nas representações de inconstitucio-
nalidade. 

b) Exercer o controle externo da atividade da polícia do 
Distrito Federal. 

c) Atuar nas causas de competência do Superior Tribu-
nal de Justiça. 

d) Atuar nas causas de competência do Supremo  Tri-
bunal Federal. 

e) Atuar nas causas de competência de quaisquer juí-
zes e tribunais para defesa de direitos e interesses 
dos índios e das populações indígenas. 

28- A respeito da escolha e das atribuições do procurador-
geral de Justiça, assinale a opção incorreta. 

a) É nomeado pelo governador do Distrito Federal com 
a anuência do presidente da República. 

b) Podem concorrer ao cargo os membros do Ministério 
Público do Distrito Federal com mais de cinco anos 
de exercício nas funções da carreira atendidas outras 
condições previstas em lei complementar. 

c) Nomeia o corregedor-geral do Ministério Público do 
Distrito  Federal e Territórios. 

d) Determina a abertura de correição, sindicância ou 
inquérito administrativo. 

e) Coordena as atividades do Ministério Público do Dis-
trito Federal e Territórios. 

29- Não participa do Conselho de Assessoramento Superior 
do Ministério Público da União: 

a) o procurador-geral da República. 
b) o procurador-geral do Trabalho. 
c) o procurador-geral da Justiça Militar. 
d) o corregedor do Ministério Público Federal. 
e) o vice-procurador geral da República. 
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30- Com relação ao controle da atividade policial exercido 
pelo Ministério Público da União e aos poderes jurídi-
cos dados ao MPU para o exercício dessa atividade, 
assinale a opção incorreta à luz da Lei Complementar 
nº 75/93. 

a) Pode ter livre ingresso em estabelecimentos policiais 
ou prisionais. 

b) Promove  a ação penal por abuso de poder. 
c) Conhece imediatamente sobre a prisão de qualquer 

pessoa por autoridade federal, distrital ou estadual. 
d) Requisita a instauração de inquérito policial sobre 

fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial. 
e) Tem acesso a quaisquer documentos relativos à ati-

vidade-fim policial. 

31- Não é (são) órgão(s) do Ministério Público Federal 

a) os procuradores da República. 
b) os procuradores Regionais da República. 
c) o Conselho Superior do Ministério Público Federal. 
d) o Colégio de Procuradores da República. 
e) o procurador distrital. 

32- Com relação aos afastamentos dos membros do Ministério 
Público da União, assinale a assertiva correta. 

a) Podem afastar-se até oito dias consecutivos por mo-
tivo de casamento. 

b) Podem afastar-se para comparecer a seminários ou 
congressos só no País. 

c) Podem exercer cargo eletivo não devendo afasta-
rem-se durante a campanha. 

d) Podem ministrar cursos e seminários destinados ao 
aperfeiçoamento dos membros da instituição e de 
servidores da Administração Pública em geral. 

e) Podem, independente de autorização do procurador-
geral, freqüentar curso de aperfeiçoamento e estudo 
no exterior. 

33- À luz da legislação orgânica do Ministério Público da 
União, não é caso de demissão dos membros do Minis-
tério Público da União 

a) lesão aos cofres públicos. 
b) desrespeito ao princípio do promotor natural. 
c) improbidade administrativa. 
d) abandono de cargo. 
e) aceitação ilegal de cargo ou função pública. 

34- Fazem jus à pensão por morte do servidor público fede-
ral, exceto 

a) o cônjuge, mesmo que titular de aposentadoria. 
b) o filho inválido, enquanto durar a invalidez. 
c) o menor sob tutela até 21 anos de idade. 
d) a mãe e o pai, ainda que sem a prova da dependên-

cia econômica. 
e) a pessoa designada maior de 60 anos, ainda que 

sem vínculo de parentesco, que viva sob a depen-
dência econômica do servidor. 

35- Sobre as penalidades aplicáveis aos servidores públi-
cos federais por infração disciplinar, é correto afirmar 
que 

a) são elencadas em numerus clausus. 
b) prevêem a imposição de multa. 
c) incluem a suspensão de direitos políticos. 
d) não guardam relação com a gravidade da falta prati-

cada. 
e) dispensam, em certas hipóteses, a garantia da ampla 

defesa. 

36- Indique qual das hipóteses abaixo não possibilita a in-
terrupção das férias. 

a) Calamidade pública. 
b) Comoção interna. 
c) Convocação para júri. 
d) Convocação para serviço militar. 
e) Motivo de interesse particular relevante. 

37- Assinale a assertiva correta a respeito das hipóteses de 
elegibilidade e de exercício de mandato eletivo por ser-
vidor público federal. 

a) Tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, 
sempre ficará afastado do cargo. 

b) Tratando-se de investidura no cargo de vereador, 
independente da compatibilidade de horário, perce-
berá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da 
remuneração do cargo eletivo. 

c) No caso de afastamento do cargo, o servidor cessa 
de contribuir para a seguridade social no cargo em 
que se encontrava em exercício. 

d) Investido no mandato de prefeito, será afastado do 
cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remunera-
ção. 

e) O servidor público não pode candidatar-se a cargo 
eletivo. 

38- A respeito da estabilidade dos servidores públicos e dos 
membros do Ministério Público da União (MPU) com 
base na Constituição Federal e legislação correspon-
dente, assinale a opção correta. 

a) Ambos se tornam estáveis após o decurso do mes-
mo lapso temporal de exercício. 

b) São estáveis os servidores públicos federais após 3 
anos de efetivo exercício. 

c) A vitaliciedade é um atributo comum aos servidores 
públicos e aos membros do Ministério Público. 

d) Os estáveis não podem ser demitidos. 
e) Os membros do MPU são estáveis após três anos de 

exercício. 
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39- A respeito dos institutos da reintegração, recondução e 
readaptação, assinale a opção correta. 

a) A reintegração é o retorno à atividade de servidor 
aposentado por invalidez, quando, por junta médica 
oficial, forem declarados insubsistentes os motivos da 
aposentadoria. 

b) Não poderá haver reintegração do servidor que já 
tiver completado 60 anos de idade. 

c) A recondução é o retorno do servidor estável ao car-
go anteriormente ocupado. 

d) A readaptação será efetuada em cargo de atribuições 
afins, independente de habilitação e de concurso 
público. 

e) A reintegração não acarreta em nenhuma hipótese a 
disponibilidade do servidor. 

40- Nos termos da Lei nº 8.112/90, assinale a assertiva cor-
reta a respeito da responsabilidade do servidor. 

a) O servidor só responde civil e administrativamente 
pelo exercício irregular de suas atribuições. 

b) Tratando-se de dano causado à Administração, res-
ponderá o servidor perante a Fazenda Pública em 
ação regressiva. 

c) A obrigação de reparar o dano estende-se aos 
sucessores e contra eles será executada, até o limite 
do valor da herança recebida. 

d) As sanções civis, penais e administrativas não pode-
rão cumular-se, sendo independentes entre si. 

e) A responsabilidade administrativa do servidor será 
afastada no caso de absolvição criminal por falta de 
provas. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

41- Em relação aos conceitos básicos utilizados em epide-
miologia é incorreto afirmar que 

a) os estudos epidemiológicos são, geralmente, classifi-
cados como estudos observacionais. 

b) os estudos do tipo coorte são exemplos típicos de 
estudos transversais. 

c) nos estudos transversais as medidas de prevalência, 
razão de prevalência e de diferenças de prevalência 
são as mais utilizadas. 

d) os estudos de coorte podem ser tanto do tipo pros-
pectivo, quanto retrospectivo. 

e) o risco atribuível é uma medida de associação ou de 
efeito caracterizado pela diferença entre as incidên-
cias de um determinado evento em um grupo de ex-
postos e em um de não-expostos. 

 

 

 

 

42- Entre as etapas que compõem classicamente a metodo-
logia de avaliação de risco à saúde, utilizada como fer-
ramenta fundamental nas questões de gerenciamento 
ambiental, excetua-se 

a) determinação da DL50. 
b) identificação do perigo. 
c) avaliação  da relação dose-resposta. 
d) avaliação da exposição. 
e) caracterização do risco. 

Baseado nas informações contidas no texto a seguir, 
responda as questões 43 e 44. 

Em uma refinaria, foi implantado um programa de pre-
venção de acidentes de trabalho no ano 2000, quando 
havia 1.000 trabalhadores. A incidência anual de aciden-
tes do trabalho não-fatais, com mais de três dias de a-
fastamento para o trabalho, era então estimada em 
10,0%. Ao final de um ano desse programa de preven-
ção, a incidência desses mesmos acidentes baixou para 
6,0%. Considerando-se que não houve variações rele-
vantes do número de trabalhadores em risco no período, 

43- Calcule a redução relativa percentual da incidência.  

a) Aproximadamente 4,0% 
b) Aproximadamente 3,0% 
c) Aproximadamente 35,6% 
d) Aproximadamente 40,0% 
e) Aproximadamente 6,0% 

44- Calcule os acidentes evitados com o programa. 

a) 400 acidentes 
b) 90 acidentes 
c) 4 acidentes 
d) 60 acidentes 
e) 40 acidentes 

45- Em relação à Lei nº 8.213, de 24/07/91, é incorreto   
afirmar que  

a) o auxílio-acidente será devido ao segurado acidenta-
do a contar do 16º dia de afastamento do trabalho. 

b) o valor da aposentadoria por invalidez por acidente 
do trabalho corresponde a 100% do salário-de-
benefício. 

c) não será devido auxílio-doença ao segurado portador 
de doença pré-existente à sua filiação ao Regime 
Geral da Previdência Social, quando for essa a do-
ença invocada para a solicitação do benefício. 

d) manterá a qualidade de segurado por mais 12 meses 
consecutivos o segurado que tiver mais de 12 meses 
de contribuição e deixar de exercer atividade remune-
rada, independente de contribuição. 

e) quando o segurado tiver pago mais de 120 contribui-
ções mensais sem perda da condição de segurado, a 
manutenção da condição de segurado poderá ocor-
rer por até 24 meses após a cessação da contribui-
ção previdenciária. 
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46- Baseado na legislação trabalhista brasileira, sobre os 
acidentes do trabalho, é incorreto afirmar que 

a) estando o segurado no local e horário de trabalho, o 
acidente decorrente de desabamento, inundações, 
incêndio e outros casos fortuitos decorrentes de força 
maior será considerado como acidente do trabalho. 

b) estando o segurado no local e horário de trabalho, o 
acidente decorrente de ato de agressão, sabotagem 
ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro 
de trabalho será considerado como acidente do tra-
balho. 

c) estando o segurado no local e horário de trabalho, o 
acidente decorrente de ato de pessoa privada da 
razão será considerado como acidente do trabalho. 

d) fora do horário e local de trabalho o acidente sofrido 
pelo segurado em viagem de estudos financiados, 
parcial ou integralmente, pela empresa será conside-
rado como acidente do trabalho. 

e) acidentes ocorridos nos períodos formalmente desti-
nados às refeições mesmo que durante a jornada de 
trabalho, não serão considerados acidente do traba-
lho, na medida em que nesses horários o trabalhador 
não é considerado sob responsabilidade do empre-
gador. 

47- Frente à situação estabelecida em lei, sobre o auxílio-
acidente, é correto afirmar que 

a) é devido ao segurado empregado, inclusive ao segu-
rado avulso e ao médico residente. 

b) pode ser concedido ao trabalhador desempregado, 
desde que dentro do período de extensão da cober-
tura instituído pela Lei nº 8.213 de 24/07/91. 

c) a perda da audição, em qualquer grau, desde que 
reconhecido o nexo entre o trabalho e a doença, faz 
jus ao auxílio-acidente. 

d) o benefício auxílio-acidente não pode ser mantido 
como tal, quando da aposentadoria do segurado. 

e) corresponde a 91% do salário de benefício. 

48- Em relação ao desenvolvimento do Programa de Con-
trole Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), é incor-
reto afirmar que 

a) o coordenador do PCMSO poderá ser um médico de 
qualquer especialidade, desde que demonstrada a 
inexistência de médico do trabalho na localidade. 

b) o exame admissional deverá ser realizado antes de o 
trabalhador assumir suas atividades na empresa. 

c) o custeio do exame médico admissional deve ser 
feito pelo empregador e não pelo empregado. 

d) o atestado de saúde ocupacional deverá ser preen-
chido a cada exame realizado (admissional, periódico 
etc), em duas vias, sendo uma entregue ao trabalha-
dor, mediante recibo. 

e) é obrigatória a realização do exame médico de retor-
no ao trabalho no primeiro dia de volta ao trabalho, 
sempre que o trabalhador se ausentar do trabalho 
por 30 ou mais dias. 

 

49- Em relação às atividades e operações perigosas (NR-
16), é incorreto afirmar que 

a) o transporte de inflamáveis líquidos ou gasosos lique-
feitos, em quaisquer vasilhames e a granel, em qual-
quer quantidade acima de 15 kg ou litros, caracteri-
zam atividade ou operação perigosa, gerando o direi-
to ao adicional de periculosidade. 

b) o trabalhador que fizer jus ao adicional de periculosi-
dade, poderá optar por adicional de insalubridade, 
quando esse último for economicamente mais inte-
ressante. 

c) atividades como ambulatório médico, escritório e 
almoxarifado, executadas dentro de áreas considera-
das perigosas, são consideradas atividades perigo-
sas para fins de caracterização de periculosidade. 

d) toda a área de operação de abastecimento de aero-
naves é considerada área de risco e passível de ca-
racterização de periculosidade. 

e) enfermaria de pacientes contaminados com radioi-
sótopos em observação e sob tratamento de des-
contaminação é considerada como área de risco 
(perigosa). 

50- Em relação à NR-4, é incorreto afirmar que 

a) genericamente, o dimensionamento dos Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho é feito baseado no número 
total de empregados do estabelecimento e no grau 
de riscos da atividade principal do mesmo. 

b) atividades de construção civil, canteiros de obra ou 
frentes de trabalho com mais de 100 empregados 
são obrigados a terem pelo menos 1 técnico de segu-
rança no local, independentemente de possuírem 
Serviço Especializado em Engenharia de Segurança 
e em Medicina do Trabalho centralizado em outro 
local. 

c) órgãos públicos da administração direta que possu-
am empregados regidos pela CLT, conforme dimen-
sionamento estabelecido em lei, terão, obrigatoria-
mente, de constituir Serviços Especializados em Se-
gurança e em Medicina do Trabalho. 

d) no caso de Serviços Especializados em Engenharia 
de Segurança e em Medicina do Trabalho centraliza-
dos, obedecendo ao quadro II da NR4, os seguintes 
profissionais poderão ficar centralizados: Engenheiro 
de Segurança, Médico do Trabalho, Enfermeiro do 
Trabalho e Auxiliar de Enfermagem do Trabalho. 

e) hospitais com mais de 500 empregados deverão 
contratar um enfermeiro do trabalho em tempo inte-
gral. 
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51- Conforme os parâmetros estabelecidos no quadro I da 
NR-7, é incorreto afirmar que 

a) para exposição ao diclorometano deve-se usar como 
indicador biológico a dosagem de carboxiemoglobina 
no sangue. 

b) para exposição ao monóxido de carbono deve-se 
usar como indicador biológico a dosagem de 
carboxiemoglobina no sangue. 

c) para exposição ao dissulfeto de carbono deve-se 
usar como indicador a dosagem do ácido mandélico 
e/ou ácido fenil-glioxílico dosados na urina. 

d) para exposição ao tolueno deve-se usar como indi-
cador biológico a dosagem do ácido hipúrico na uri-
na. 

e) para exposição ao mercúrio inorgânico deve-se usar 
como indicador biológico de exposição a dosagem de 
mercúrio na urina. 

52- Em relação à NR-15, é correto afirmar que 

a) para o estabelecimento de insalubridade o valor teto 
é aplicado aos agentes químicos cujo fator de desvio 
seja inferior a 1,5. 

b) os limites de tolerância fixados no Quadro I da NR-15 
correspondem a jornadas de até 40 horas semanais. 

c) agentes químicos caracterizados como "asfixiantes 
simples" têm sua caracterização de insalubridade 
feita por meio de valor teto. 

d) nas avaliações das concentrações de agentes quími-
cos utilizando métodos de amostragem instantânea, 
o tempo mínimo de intervalo entre a coleta das a-
mostras é de 20 minutos, obedecido o mínimo de 10 
amostras. 

e) a insalubridade por radiações não-ionizantes é devi-
da a exposição a radiações microondas, ultravioleta, 
incluindo a luz negra, e laser. 

53- Em relação à exposição ocupacional às poeiras mine-
rais, a NR-15-Anexo 12 é incorreto afirmar que 

a) é proibido o trabalho de menores de 18 anos em ati-
vidades com exposição à poeira de asbesto. 

b) em local fechado é proibida a pulverização (spray) 
com todas as formas de asbesto, exceto as do grupo 
amosita, desde que haja exaustão adequada. 

c) é proibida a utilização de qualquer tipo de asbesto do 
grupo anfibólio, bem como dos produtos que o con-
tenha. 

d) o empregador é obrigado a manter disponível a reali-
zação periódica de exames médicos de controle dos 
trabalhadores durante 30 anos após o desligamento 
dos mesmos. 

e) para trabalhadores expostos ao asbesto por um perí-
odo de zero a 12 anos, quando do término do contra-
to de trabalho, deverão realizar, a cada 3 anos, exa-
mes médicos de controle, sob responsabilidade do 
empregador. 

 

54- De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, a saúde do traba-
lhador é um conjunto de ações envolvendo as vigilâncias 
sanitária e epidemiológica visando à promoção e proteção 
da saúde dos trabalhadores, assim como, a recuperação e 
reabilitação da saúde, dos expostos aos riscos e agravos 
decorrentes das condições de trabalho. 
Entre as ações propostas incluem, exceto 

a) a avaliação do impacto que as tecnologias provocam 
na saúde. 

b) garantia aos sindicatos dos trabalhadores para exe-
cutar a interdição de máquina de setor de serviço ou 
de todo o ambiente de trabalho, quando houver ex-
posição a risco iminente para a vida ou saúde dos 
trabalhadores. 

c) informar aos trabalhadores e as suas respectivas 
entidades sindicais sobre os riscos de acidentes e 
doenças do trabalho. 

d) informar ao trabalhador e a sua respectiva entidade 
sindical os resultados de fiscalizações e avaliações 
ambientais. 

e) promover, com a participação das entidades sindi-
cais, revisão periódica da listagem oficial de doenças  
decorrentes do processo de trabalho. 

55- De acordo com a Portaria nº 1.339/1999 do Ministério 
da Saúde, fazem parte da lista de transtornos mentais e 
comportamentais relacionados ao trabalho, exceto 

a) alcoolismo crônico. 
b) episódios depressivos. 
c) transtorno do ciclo vigilia-sono devido a fatores orgâ-

nicos. 
d) transtorno orgânico da personalidade. 
e) estado de estresse pós-traumático. 

56- São agentes ocupacionais passíveis de causar nefropa-
tia aguda, exceto 

a) chumbo inorgânico. 
b) cádmio. 
c) mercúrio inorgânico. 
d) alumínio. 
e) hidrocarbonetos aromáticos. 

57- As poeiras orgânicas, particularmente em edifícios e 
outros ambientes de trabalho com sistema de ar condi-
cionado e de umidificação do ar, podem causar danos à 
saúde dos trabalhadores. Sabe-se que os efeitos à sa-
úde, nesse caso, não estão associados apenas ao ma-
terial particulado em si e sim aos chamados agentes 
biologicamente ativos, os quais agem isoladamente ou 
de forma combinada. 

Entre os agentes biologicamente ativos, os que têm seu pa-
pel melhor estabelecido nesse processo são os 

a) taninos. 
b) alcaloides. 
c) endotoxinas. 
d) citocalasinas. 
e) ácidos plicáticos.   
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58- As fibras sintéticas estão tendo seu uso cada vez mais 
ampliado, expondo dessa forma um número crescente 
de trabalhadores. Essas fibras surgiram, em grande 
parte, como uma alternativa às fibras naturais inorgâni-
cas, como o asbesto. Os estudos sobre os efeitos des-
sas fibras à saúde dos trabalhadores ainda são, no mí-
nimo, insuficientes ou até mesmo controversos em al-
guns casos. 
De acordo com a Agência Internacional de Pesquisa em 
Câncer (IARC), indique qual das fibras abaixo não apre-
senta evidência de carcinogênese (carcinogênicas, pro-
vavelmente carcinogênicas ou possivelmente carcino-
gênicas). 

a) Fibras cerâmicas refratárias de óxido de alumínio 
b) Fibras de carbono ou grafite 
c) Fibras de escória mineral 
d) Fibras de lã de rocha 
e) Fibras de lã de vidro 

59- Em relação aos agentes químicos e seus efeitos é in-
correto afirmar que 

a) o acetato de metila, líquido incolor, altamente volátil, 
usado como solventes para vernizes, óleos e resinas, 
é irritante de olhos e membranas mucosas. 

b) o dióxido de carbono é um asfixiante simples, mas 
também pode ser depressor/excitante do sistema 
nervoso central. 

c) apesar de agudos, os efeitos do cloro restringem-
se à irritação dos olhos e mucosas da boca e na-
riz. 

d) o iodo é um agente com múltiplos empregos, desde 
alguns tipos de filmes fotográficos, até aditivos para 
alimentos, e seus efeitos incluem dermatite alérgica 
de contato, sinusite crônica e conjuntivite. 

e) o n-hexano é um líquido incolor, de alta volatilidade e 
é um dos componentes da benzina. Seus efeitos 
incluem neuropatia periférica e irritação do trato respi-
ratório. 

60- Radiação eletromagnética é um tipo de radiação que se 
caracteriza pela existência de dois campos, um elétrico 
e um magnético, perpendiculares entre si, e que se 
deslocam com velocidade constante. As radiações ele-
tromagnéticas não-ionizantes são as radiações eletro-
magnéticas que não possuem energia suficiente para 
produzir ionização de átomos ou moléculas. 
Em relação às radiações eletromagnéticas não-
ionizantes é incorreto afirmar que  

a) todas as ondas eletromagnéticas apresentam veloci-
dade constante de 300.000 km/segundo. 

b) soldagem de metais e lâmpadas de vapor de mercú-
rio podem emitir ondas ultra-violetas. 

c) a transmissão de televisão e o sistema de tráfego 
aéreo é feito utilizando-se ondas ultracurtas. 

d) os sistemas de comunicação por satélite, soldagem 
de plástico e a "faixa de cidadão" utilizam microon-
das. 

e) as microondas podem ser classificadas segundo o 
comprimento de onda em ondas curtas e ultracurtas. 

61- De acordo com as medidas de precaução universal, são 
considerados como fluidos orgânicos transmissores de 
agentes infecciosos, exceto 

a) fluido cerebroespinhal. 
b) leite materno. 
c) secreções vaginais. 
d) urina. 
e) sêmem. 

62- Em relação à rotina do uso de medicação quimioprofilática 
os acidentes com material biológico de pacientes HIV rea-
gentes ou desconhecidos é incorreto afirmar que 

a) o tratamento proposto será a combinação de 3 dro-
gas nos casos de alto risco e de duas nos de médio 
risco. 

b) no caso de acidentes com gestantes recomenda-se o 
uso de monoquimioterapia com o indinavir, 800mg, 1 
x dia. 

c) a associação de drogas recomendadas pelo CDC é 
formada pela zidomedina, lamimedina e indinavir. 

d) a duração da quimioprofilaxia é de quatro semanas. 
e) a quimioprofilaxia deve ser iniciada até 2 horas 

após o acidente, visando a garantir maior prote-
ção. 

63- Em relação ao trabalho noturno, é incorreto afirmar que 

a) para fins legais a hora de trabalho noturno tem dura-
ção de 52 minutos e 30 segundos. 

b) a hora de trabalho noturno tem acréscimo de 20% 
sobre a hora diurna. 

c) só é considerado trabalho noturno aquele desenvol-
vido entre 20h de um dia e 6h do dia seguinte. 

d) genericamente, trabalhadores portadores de epilep-
sia, úlcera péptica recorrente e depressão crônica 
são contra-indicados para o trabalho noturno. 

e) o adicional noturno e o adicional de insalubridade 
podem ser cumulativos. 

64- Em relação às neoplasias malígnas é incorreto afirmar que 

a) de um lugar para outro (estado, país), neoplasias 
como as de pele podem apresentar variações nas 
taxas de incidência de até 500 vezes. 

b) baseado nas avaliações feitas pela Agência Interna-
cional de Pesquisa em Câncer (IARC), agentes quí-
micos como o arsênio, asbesto, cádmio e óxido de 
etileno apresentam potencial carcinogênico, tendo 
como principal órgão atingido o pulmão. 

c) a fuligem e os óleos xistosos estão relacionados epi-
demiologicamente ao câncer de pele. 

d) o cloreto de vinila, usado entre outras atividades, na 
fabricação de plástico, é classificado pelo IARC como 
tendo potencial carcinogênico. 

e) a poeira de madeira, apesar de apresentar fortes 
evidências de potencial carcinogênico em cavidade 
nasal e seios paranasais, é inconclusiva em relação a 
sua associação ao câncer de pulmão. 
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65- Sobre os agentes presentes no ambiente de trabalho 
com potencial para alterar células sangüíneas é 
incorreto afirmar que 

a) a afinidade da hemoglobina pelo monóxido de carbo-
no é de 10 a 15 vezes maior do que pelo oxigênio. 

b) o benzeno pode causar alterações hematológicas 
tanto por diminuição dos glóbulos vermelhos, pelo 
mecanismo de hemólise, quanto pela diminuição dos 
granulócitos. 

c) o chumbo pode apresentar tanto uma ação hemoliti-
ca, quanto uma ação tóxica por interferência na sín-
tese da hemoglobina. 

d) na intoxicação crônica pelo benzeno pode ocorrer 
pancitopenia. 

e) agentes químicos como arsina, trinitrotolueno e óxido 
nitroso estão associados à diminuição dos glóbulos 
vermelhos. 

66- O álcool etílico é um agente que representa riscos à 
saúde, afetando pessoas em praticamente todo o mun-
do. Sua relação com o trabalho tem sido estudada nas 
últimas décadas, identificando diversas características 
do trabalho como desencadeadoras/agravadoras do 
consumo excessivo de álcool ou mesmo do alcoolismo.  
Indique qual das características abaixo não tem sido a-
pontada como ocupacionalmente associada ao abuso 
de álcool. 

a) trabalho monótono 
b) trabalho em atividades que demandam isolamento 
c) trabalho em atividades perigosas 
d) trabalho fisicamente pesado 
e) atividades socialmente desprestigiadas (cadáveres, 

lixo, esgoto) 

67- Considerando a neurotoxicidade de algumas substâncias e 
a potencial exposição ocupacional é incorreto      afirmar que 

a) o tricloroetileno é neurotóxico, sendo comumente 
utilizado em operações de desengraxamento. 

b) metanol, cloreto de metileno e tolueno são agentes 
neurotóxicos,  sendo utilizados na indústria gráfica. 

c) o dissulfeto de carbono teve sua neurotoxicidade 
estabelecida na década de 80, causando forte impac-
to econômico, na medida em que teve sua utilização 
restrita à fabricação de plásticos. 

d) metais como chumbo, manganês e mercúrio são 
neurotóxicos, sendo utilizados juntos ou separados 
em processos industriais variados, incluindo indústria 
de aço, indústria eletrônica e indústria gráfica. 

e) o processo de lavagem a seco utiliza solventes como 
percloroetilieno, tricloroetileno e tolueno, sendo todos 
estes agentes neurotóxicos. 

 

 

68- Em relação às doenças neurológicas passíveis de se-
rem caracterizadas como doenças do trabalho é incor-
reto afirmar que 

a) os transtornos do plexo branquial é uma das doenças 
integrantes do grupo LER/DORT, caracterizada pela 
compressão do feixe neurovascular. 

b) a síndrome do túnel do carpo é caracterizada pela 
compressão do nervo cubital em sua passagem pelo 
canal ou túnel do carpo. 

c) a compressão do nervo supra-escapular pode ter seu 
diagnóstico clínico feito por meio de eletroneuromio-
grafia, mostrando lesão exclusiva do nervo. 

d) os transtornos do nervo trigêmeo de origem ocupa-
cional estão associados principalmente à exposição 
ao tricloroetileno. 

e) os transtornos do nervo olfatório estão associados à 
exposição ocupacional ao cádmio, formaldeído e 
poeira de cimento. 

69- Sobre as doenças neurológicas associadas à exposição 
ocupacional a agentes químicos, é incorreto afirmar que 

a) a acrilamida afeta as fibras nervosas sensitivas de 
médio e grande calibres. 

b) nos casos de intoxicação aguda por monóxido de 
carbono podem ocorrer lesão hipóxico-isquêmica 
com congestão dos vasos menígeos e hemorragias 
petequiais. 

c) o hexaclorofeno, apesar de produzir edema generali-
zado da substância branca, não consegue afetar o 
nervo ótico. 

d) o manganês reduz o número de neurônios na subs-
tância negra, globo pálido e núcleo caudado, ocasio-
nando a depleção dos níveis de dopamina. 

e) o mercúrio orgânico pode levar à degeneração das 
células granulares do cerebelo e à deposição de gra-
nulos de mercúrio nos núcleos olivar inferior e dente-
ado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analista - MPU - 2004 Área: Pericial - Especialidade: Medicina do Trabalho 15

70- Em relação aos fatores que influenciam as perdas audi-
tivas relacionadas ao trabalho é incorreto afirmar que 

a) indivíduos portadores de perdas auditivas do tipo 
condutivas, como nos casos de seqüelas de otite 
média crônica, perfurações timpânicas e timpanoes-
clerose, são mais suscetíveis ao ruído. 

b) indivíduos portadores de perdas auditivas sensorio-
neurais não-ocupacionais são naturalmente mais 
sensíveis ao ruído e constituem um grupo de alto 
risco para trabalhar em ambientes ruidosos. 

c) características do ruído tais como a intensidade, o 
aspecto de freqüência e o tipo de ruído (contínuo, 
intermitente) constituem importantes fatores para o 
aparecimento da doença. 

d) agentes como os fumos de chumbo, mercúrio e 
manganês, assim como solventes como o tolueno e 
o tetracloretileno são ototóxicos, e em exposições 
concomitantes ao ruído intenso podem apresentar 
efeitos sinérgicos sobre o aparelho auditivo. 

e) a associação das exposições ao ruído intenso e à 
vibração podem apresentar efeito interativo na perda 
auditiva. 

71- Em relação aos testes audiométricos é incorreto  afir-
mar que 

a) os símbolos referentes à via de condução aérea de-
vem ser ligados utilizando-se linha contínua para a 
orelha direita e linha interrompida (---) para a orelha 
esquerda. 

b) os símbolos da via de condução óssea não devem 
ser interligados. 

c) genericamente, a primeira freqüência a ser testada, 
tanto na via de condução aérea, quanto na via óssea 
é a de 1000Hz. 

d) a audiometria tonal é o exame de referência para fins 
previdenciários,  trabalhistas e judiciais. 

e) na audiometria, quando do uso de cores para a ca-
racterização das orelhas, utiliza-se a cor vermelha 
para caracterizar a orelha esquerda. 

72- Em relação à associação entre trabalho e doenças car-
diovasculares é incorreto afirmar que 

a) o cor pulmonale crônico pode ser caracterizado como 
doença do trabalho, apresentando-se geralmente 
como complicação evolutiva das pneumoconioses. 

b) fatores ocupacionais como a exposição ao cloreto de 
vinila, vibrações e frio estão associados às doenças 
vasculares periféricas. 

c) a exposição ocupacional ao cobalto pode resultar em 
lesão do miocárdio e insuficiência cardíaca congesti-
va. 

d) exposição ocupacional à poeira de carvão mineral e 
de pó de mármore e granito, pode resultar em peri-
cardite, pleurite e edema pulmonar não cardiogênico.

e) a intoxicação pelo arsênio pode acarretar lesão mio-
cárdica, além de cardiomegalia e derrame pericárdico. 

 

73- Em relação à pneumoconiose dos trabalhadores de 
carvão é incorreto afirmar que 

a) trata-se geralmente de doença decorrente da exposi-
ção crônica à poeira de carvão vegetal. 

b) a presença de sílica nas poeiras de carvão influenci-
am a resposta pulmonar. 

c) o desenvolvimento da pneumoconiose dos traba-
lhadores de carvão é geralmente tempo-de-
pendente. 

d) trata-se de doença crônica, irreversível, de evolução 
lenta e pouco sintomática. 

e) o exame radiográfico revela a presença de opacida-
des regulares tipo “p”, “q” ou “r” disseminadas, inici-
ando normalmente nos campos pulmonares superio-
res. 

74- Sobre a relação trabalho e doenças respiratórias é in-
correto afirmar que 

a) a exposição ocupacional ao berilio pode causar dano 
alveolar difuso, com intensa fibrose intersticial e for-
mação de granuloma tipo sarcóide. 

b) na asbestose, as lesões tendem a iniciar-se na região 
subpleural, nos lóbulos inferiores, e gradualmente 
estendem-se para a parte superior do parênquima 
pulmonar. 

c) na asma ocupacional o melhor método para o esta-
belecimento do nexo causal é a realização de medi-
das seriadas de pico de fluxo expiratório com um 
medidor do pico de fluxo expiratório (peak flow me-
ter). 

d) na exposição à poeira de algodão é considerada co-
mo a principal causa da bissinose, porém, essa ex-
posição pode levar ao desenvolvimento de pneumo-
nia tóxica, asma ocupacional e bronquite crônica. 

e) a silicose é uma doença incurável, no entanto sua 
progressão é dose-dependente, estabilizando a sin-
tomatologia frente à eliminação da exposição. 

75- Em relação às doenças hepáticas relacionadas com o 
trabalho é incorreto afirmar que 

a) a denominação de hepatotoxinas é restrita às subs-
tâncias químicas naturais como as micotoxinas e 
toxinas de cogumelos. 

b) o carcinoma hepatocelular primário está associado à 
exposição a hidrocarbonetos clorados e agrotóxicos 
contendo arsênio. 

c) exposição à sílica, mica e poeira de cimento pode 
induzir a formação de granulomas, os quais podem 
progredir mesmo após cessada a exposição. 

d) no caso de dano hepático agudo ou crônico, o paci-
ente pode ser assintomático. 

e) produtos como  tetracloreto de carbono, triclocetileno 
e tetracloroetano podem causar hepatite   aguda. 
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76- Melanodermia está associada à exposição ocupacional 
aos seguintes agentes químicos, exceto 

a) diclorobenzeno. 
b) dinitrofenol. 
c) químico e seus derivados. 
d) sais de ouro e prata. 
e) fosfina. 

77- Em relação à epicondilite lateral é incorreto afirmar que 

a) acomete mais o sexo feminino, em uma proporção 
de 2,5:1. 

b) é até sete vezes mais freqüente que a epicondilite 
medial. 

c) atividades envolvendo movimentos repetitivos, esfor-
ço estático e pressão prolongada de objetos, condu-
ção de veículos, cujos volantes exigem esforço, são 
fatores desencadeadores da doença. 

d) acometem particularmente trabalhadores na faixa 
etária de 35 a 55 anos. 

e) os mecanismos etiopatogênicos da doença ainda são 
obscuros e controversos. 

78- Em relação às sinovites e tenossinovites, enquanto doen-
ças relacionadas com o trabalho, é incorreto afirmar que 

a) podem constituir processo agudo, principalmente 
quando de origem traumática. 

b) os casos crônicos da doença estão, geralmente, as-
sociados às atividades que demandam movimentos 
repetitivos e/ou força. 

c) a sinovite é uma inflamação dos tecidos sinoviais que 
envolvem os tendões em sua passagem por túneis 
osteofibrosos, polias e outros locais em que a direção 
da aplicação da força é alterada. 

d) o tipo mais comum de dor presente nos casos das 
sinovites e tenossinovites é a músculo-tendinosa. 

e) apesar de a dor ser o sintoma mais comum, pode 
ocorrer concomitante parestesia e rigidez matinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

79- Em relação aos problemas relacionados à coluna verte-
bral é incorreto afirmar que 

a) levantamento e carregamento freqüentes de cargas 
contribuem para o envelhecimento precoce dos dis-
cos vertebrais. 

b) carregamento de cargas sobre a cabeça aumenta as 
dimensões dos discos, fazendo com que diminua a 
pressão entre as vértebras, particularmente as da 
coluna cervical. 

c) permanência na posição sentada durante mais de  4 
horas diárias, particularmente em cadeiras com incli-
nação para trás (executivas), levam a uma compres-
são assimétrica da coluna vertebral, com protrusão 
na região posterior. 

d) vibração de corpo inteiro, particularmente na posição 
sentada, em equipamentos com altos níveis de vibra-
ção, como tratores e empilhadeiras antigas aumen-
tam a degeneração dos discos da coluna vertebral. 

e) posicionamento vicioso do corpo no desenvolvimento 
de atividades laborais, particularmente, aquele com 
exigência de flexão lateral sustentada do tronco, le-
vam à degeneração unilateral da coluna. 

80- Em relação à classificação toxicilógica dos agrotóxicos 
baseada na Dose Letal 50 é correto afirmar que 

a) agrotóxicos com DL50 entre 6 e 50 mg por kilo de 
peso são considerados como extremamente tóxicos. 

b) agrotóxicos com DL50 entre 501 e 5000 mg por kilo 
de peso são considerados como medianamente  
tóxicos. 

c) produtos classificados como extremamente tóxicos 
devem apresentar no rótulo da embalagem uma faixa 
colorida de cor preta. 

d) produtos classificados como medianamente tóxicos 
devem apresentar no rótulo da embalagem uma faixa 
colorida de cor amarela. 

e) produtos classificados como pouco tóxicos devem 
apresentar no rótulo da embalagem uma faixa colori-
da de cor verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 


