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Caro Candidato:  Manhã

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

1. Este Caderno de Provas contém 60 questões objetivas a serem respondidas. Recebido da fiscalização da
sala, você deve conferi-lo, verificando se está completo. Caso contrário, deve solicitar a sua substituição.

2. O Caderno de Provas pode ser usado livremente para fazer rascunhos (cálculos, desenhos etc.), a fim de
concluir pelas respostas às questões formuladas.

3. O tempo de duração total das provas será de 4 (quatro) horas, incluída a leitura das instruções e o
preenchimento dos cartões de leitura óptica (cartões de respostas).

4. Não será permitida a saída definitiva do candidato da sala antes de transcorrida uma (1) hora do início da prova.

5. O candidato poderá levar um Caderno de Provas somente após 4 (quatro) horas do início da prova objetiva.

6. Cada questão oferece 5 alternativas de resposta representadas pelas letras a, b, c, d e e, sendo
somente uma correspondente à resposta correta.

7. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas, pois o entendimento das questões é parte integrante da mesma.

8. Não é permitido comunicar-se com outro candidato ou socorrer-se de consultas a livros, anotações, agendas
eletrônicas, gravadores, usar máquina calculadora, telefone celular e/ou similares ou qualquer instrumento
receptor/transmissor de mensagens.

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

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

12.  A questão não assinalada ou assinalada com mais de uma alternativa, emendada, rasurada, borrada, ou que
  vier com outra assinalação que não a prevista no item 9, é nula.

13.  O candidato poderá obter o Caderno de Prova no final da realização da prova objetiva e a mesma será disponibilizada
  na internet no site www.conesul.org.

14. O Gabarito Oficial será divulgado até 5 dias úteis após a realização desta prova objetiva, nos sites 
www.banestes.com.br e www.conesul.org.

BOA PROVA!

É importante que o candidato na devolução do seu Cartão de Respostas, ao final da sua Prova,
assine a Listagem que atestará a entrega do mesmo.

11.




http://www.conesul.org
http://www.banestes.com.br
http://www.conesul.org
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INSTRUÇÃO: AS QUESTÕES DE 01 A 15 REFEREM-
SE AO TEXTO A SEGUIR.

Banestes estuda nova medida para se fortalecer
no mercado

Resultado do seu último planejamento estratégico,
concluído em maio, o Banestes está estudando uma
nova alternativa para garantir seu fortalecimento. Embora
seja público, o Banco capixaba disputa mercado com
bancos privados nacionais e estrangeiros e também com
bancos públicos de grande porte, como Banco do Brasil
e Caixa.

Uma comissão de cinco pessoas já está definida e
terá como objetivo analisar e propor medidas que _____
um processo de capitalização do Banestes pela via de
emissão de ações. Esse mesmo modelo já foi
implementado pelo Banco do Brasil e Nossa Caixa
(pertencente ao Governo de São Paulo). O Banco do
Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) já está
implantando o processo de capitalização via emissão
de ações preferenciais.

Fortalecimento
Nosso objetivo é o fortalecimento do Banestes

como banco público. O importante é que, nessa hipótese
de venda de ações preferenciais, que vamos estudar
criteriosamente, o Estado continua com o controle do
banco, sem nenhum risco , afirma José Teófilo Oliveira,
presidente do Conselho de Administração do Banco e
também secretário de Estado da Fazenda.

A estrutura da proposta de capitalização a ser
definida deve tomar como premissa básica a capitalização
de um volume de recurso mínimo necessário para garantir
o crescimento de sua carteira comercial com redução
do custo do funding do Banco e conseqüente aumento
da receita da intermediação financeira.

Este dado é fundamental para que o Banestes
continue crescendo e, ao mesmo tempo, mantenha sua
posição de lucratividade, hoje classificado como o banco
público de maior rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido.
No ano passado foi a sexta empresa mais rentável do
País, entre todas as negociadas na Bolsa de Valores do
Estado de São Paulo (Bovespa). Essa capitalização
deverá ser realizada por emissão de ações preferenciais
sem direito a voto.

Governança corporativa
O processo de emissão de ações preferenciais

obrigará o Banco a aderir antecipadamente às boas
práticas de governança corporativa, como a ______ de
um ou dois membros externos independentes ao
Conselho de Administração, com ganhos para todos os
acionistas e clientes, além de trazer maior transparência
nas decisões tomadas pela administração do Banco.

A ampliação da quantidade de ações negociadas
na Bolsa de Valores de São Paulo permitirá ainda o
aumento da liquidez das ações do Banestes no mercado.
Acreditamos que as condições do mercado de capitais
no Brasil estão fortemente favoráveis para a emissão de
ações, por seis razões , afirma Teófilo.

Língua Portuguesa As seis razões por ele mencionadas são as
seguintes:
1) O afluxo de recursos estrangeiros no mercado
brasileiro tem se mantido em elevados patamares, em
função das boas oportunidades oferecidas pelos retornos
elevados aqui obtidos em comparação aos de outros
mercados;
2) A perspectiva concreta do Brasil atingir o investiment
grade (grau de investimento) e com isso ampliar ainda
mais o afluxo de capital (principalmente dos fundos de
pensão);
3) A tendência da redução das taxas de juros no mercado
interno que deverá forçar os investidores a buscar ativos
mais rentáveis para suas disponibilidades;
4) A excelente saúde financeira do Estado do Espírito
Santo (acionista majoritário do Banco) que reduz o nível
de risco;
5) Os bons resultados do crescimento econômico do
Estado nos últimos anos, acima da média nacional,
assim como suas boas previsões futuras, cujos reflexos
podem ser aproveitados para a sustentação do
crescimento dos negócios do Banco; e
6) A invejável posição de rentabilidade do Banestes, que
foi classificada em 2006 como a sexta empresa mais
rentável do País, entre todas aquelas negociadas na
Bovespa.

O presidente do Conselho de Administração do
Banestes destacou que o processo de capitalização pela
via de emissão de ações ____ sendo utilizado nos últimos
anos pelos principais Bancos públicos, como o Banco
do Brasil, Nossa Caixa (do Governo do Estado de São
Paulo) e Banrisul (do Governo do Estado do Rio Grande
do Sul), este último em andamento.

Adaptado de: http://www.asbace.com.br/imprensa/

noticias.asp?AssCod=2&NotSeq=830677&AgeCod=1

Vitória (ES), 9/7/2007. Acesso em: 22 mar. 2008

1. Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas do texto.

a) viabilizem  incluzão  vêm
b) viabilize  inclusão  vêm
c) viabilizem  incluzão  vem
d) viabilisem  inclusão  vem
e) viabilizem  inclusão  vem

2. A contração de preposição com artigo está
incorreta, do ponto de vista da língua culta padrão,
na alternativa

a) Resultado do seu último planejamento estra-
tégico

b) o Estado continua com o controle do banco
c) A perspectiva concreta do Brasil atingir o

investiment grade (grau de investimento)
d) Os bons resultados do crescimento econômico

do Estado nos últimos anos
e) A tendência da redução das taxas de juros no

mercado interno




http://www.asbace.com.br/imprensa/
noticias.asp?AssCod=2&NotSeq=830677&AgeCod=1
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3. Analise as afirmações sobre o emprego dos
pronomes no texto.

I. Em Esse

 
mesmo modelo , o pronome destacado

foi empregado adequadamente, uma vez que o
modelo a que se refere já apareceu no texto.

II. Em crescimento de sua

 
carteira comercial , o

possessivo destacado refere-se à expressão
carteira comercial .

III. Em O afluxo de recursos estrangeiros no
mercado brasileiro tem se mantido em elevados
patamares , o pronome oblíquo átono está
indevidamente ligado ao particípio do verbo
manter .

Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a I e a III.
e) I, II e III.

4. O tempo verbal predominante no 2º parágrafo do texto
é o

a) presente do indicativo.
b) pretérito perfeito do indicativo.
c) presente do subjuntivo.
d) futuro do presente do indicativo.
e) pretérito imperfeito do indicativo.

5. Sobre a formação das palavras do texto são feitas
as seguintes afirmações.

I. Capitalização é derivada por sufixação.
II. Em rentável , o sufixo significa passível de .
III. O sufixo de liquidez transforma adjetivos em

substantivos.

Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a I e a III.
e) I, II e III.

6. Se, no período Este dado é fundamental para que
o Banestes continue crescendo e, ao mesmo tempo,
mantenha sua posição de lucratividade, hoje
classificado como o banco público de maior
rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido. , o
substantivo destacado fosse para o plural, quantas
outras modificações seriam necessárias para ajuste
de concordância?

a) Uma.
b) Duas.
c) Três.
d) Quatro.
e) Seis.

7. Assinale a alternativa que contém a correta
transformação do discurso direto para o indireto do
trecho Nosso objetivo é o fortalecimento do
Banestes como banco público.

a) José Teófilo de Oliveira afirma que o seu objetivo
é o fortalecimento do Banestes como banco
público.

b) José Teófilo de Oliveira afirma que o objetivo deles
é o fortalecimento do Banestes como banco
público.

c) José Teófilo de Oliveira afirma que o objetivo deles
era o fortalecimento do Banestes como banco
público.

d) José Teófilo de Oliveira afirma que o seu objetivo
era o fortalecimento do Banestes como banco
público.

e) José Teófilo de Oliveira afirma que o nosso objetivo
é o fortalecimento do Banestes como banco
público.

8. No período O importante é que, nessa hipótese de
venda de ações preferenciais, que vamos estudar
criteriosamente, o Estado continua com o controle
do banco, sem nenhum risco , as palavras
destacadas são responsáveis, respectivamente, por
introduzir

a) uma oração substantiva e uma oração adjetiva.
b) uma oração adjetiva e uma oração substantiva.
c) uma oração adjetiva e uma oração adverbial.
d) uma oração substantiva e uma oração adverbial.
e) uma oração adverbial e uma oração adjetiva.

9. A oração Essa capitalização deverá ser realizada
por emissão de ações preferenciais sem direito a
voto está na voz passiva. A voz ativa correspondente
está na alternativa

a) Deverá realizar essa capitalização por emissão
de ações preferenciais sem direito a voto.

b) Deverão realizar essa capitalização por emissão
de ações preferenciais sem direito a voto.

c) Realizará essa capitalização por emissão de
ações preferenciais sem direito a voto.

d) Realizarão essa capitalização por emissão de
ações preferenciais sem direito a voto.

e) Realizar-se-á essa capitalização por emissão de
ações preferenciais sem direito a voto.

10. Em às

 

boas práticas de governança corporativa , a
palavra destacada é

a) a contração de preposição com pronome
demonstrativo.

b) o plural da preposição a .
c) a contração de preposição com artigo,

respectivamente.
d) a contração de artigo com preposição,

respectivamente.
e) o artigo definido feminino plural.
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11. Assinale a alternativa em que a preposição - ou a
contração da preposição com o artigo - não seja
regida por um nome.

a) para garantir seu fortalecimento (1º parágrafo)
b) de grande porte (1º parágrafo)
c) de ações preferenciais (1º parágrafo)
d) a buscar ativos mais rentáveis (7º parágrafo 

item 3)
e) do crescimento dos negócios do banco (7º

parágrafo  item 5)

12. A oração destacada em destacou que o processo
de capitalização pela via de emissão de ações
____ sendo utilizado nos últimos anos pelos
principais Bancos públicos exerce função
sintática de

a) sujeito.
b) objeto direto.
c) objeto indireto.
d) complemento nominal.
e) aposto.

13. Analise as afirmações sobre a pontuação das frases
do texto.

I. Em Embora seja público, o Banco capixaba
disputa... , a vírgula separa oração adverbial
deslocada.

II. No trecho com redução do custo do funding do
Banco e conseqüente

 

aumento da receita da
intermediação financeira , a palavra destacada
deveria ficar obrigatoriamente entre vírgulas, já
que é um adjunto adverbial deslocado.

III. No período A ampliação da quantidade de
ações negociadas na Bolsa de Valores de São
Paulo permitirá ainda o aumento da liquidez
das ações do Banestes no mercado , poderia
ser inserida uma vírgula depois de São Paulo
sem que isso causasse prejuízo à estrutura
sintática da frase.

Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a I e a II.
e) I, II e III.

14. O objetivo do texto é

a) provocar o debate sobre a situação do Banestes.
b) informar as estratégias adotadas para o

fortalecimento do Banestes.
c) elogiar as estratégias adotadas para o

fortalecimento do Banestes.
d) criticar as estratégias adotadas para o

fortalecimento do Banestes.
e) discutir as estratégias adotadas para o

fortalecimento do Banestes.

15. Pelas características que apresenta, o texto é

a) um artigo de opinião.
b) uma descrição.
c) uma narração.
d) uma reportagem.
e) uma crônica sobre economia.

Conhecimentos Gerais

16. Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª, relacionando
corretamente, países e moedas.

1. Venezuela
2. Dinamarca
3. Suíça
4. Japão
5. Inglaterra

(   ) Iene
(   ) Bolívar
(   ) Coroa
(   ) Libra esterlina
(   ) Franco

A seqüência numérica correta, de cima para baixo,
dos parênteses, é

a) 5  4  3  2  1
b) 1  2  3  4  5
c) 4  1  2  5  3
d) 3  4  5  1  2
e) 2  5  1  3  4

17. O Brasil terá pouco espaço para ser um ator de
destaque no mercado global, responsavelmente
competitivo, caso não crie políticas públicas
eficientes para isso. Embora iniciativas do setor
privado tenham crescido, o país ainda está muito
distante de seu potencial e, possivelmente, crescerá
menos que outros países em desenvolvimento
(______) no mercado internacional, segundo
especialistas do Instituto de Pesquisa Social e Ética
AccountAbility.

Assinale a alternativa que preenche corretamente
a lacuna.

a) Inglaterra, França, China e África do Sul.
b) Rússia, Índia, China e África do Sul.
c) Itália, Espanha, África do Sul e Rússia.
d) Espanha, Albânia, China e Índia.
e) Grécia, Inglaterra, França e China.

18. Assinale a alternativa que contém pelo menos um
país que não pertença à União Européia.

a) República Checa / Letônia
b) Noruega / Finlândia
c) Lituânia / Estônia
d) Chipre / Malta
e) Polônia / Eslovênia
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19. É a autoridade monetária do país criada para
fiscalizar as instituições financeiras, que regula as
políticas monetárias e de crédito do governo,
administra as reservas internacionais e fiscaliza o
sistema financeiro, emite a moeda-papel e a moeda-
metálica, controla o capital estrangeiro, os níveis
das taxas de juros, disponibilidade de crédito e o
valor externo da moeda.

Trata-se do

a) Banco Mundial.
b) BNDS.
c) Banco do Brasil.
d) Banco Central do Brasil.
e) BID.

20. Segundo o site www.bemparana.com.br, acessado em
25 de março de 2008, ele está pronto para brilhar: no
dia 1º de maio o presidente francês estará em Aix-la-
Chapelle (Alemanha) para entregar o prêmio Carlos
Magno à Angela Merkel. E a partir de 1º de julho ele
será o líder de 493 milhões de pessoas, ao assumir a
presidência da União Européia, com seus 27 países
membros. Para tanto, já definiu festas e brilhos nos
mínimos detalhes e desenhou um logo especial para
o curto período de imperador , colocando paillettes
nas estrelas  da bandeira européia que estará hasteada
no Arco do Triunfo, em Paris.

Trata-se de

a) Nicolas Sarkozy.
b) Tony Blair.
c) Vladimir Putin.
d) Valéry Giscard d Estaing.
e) Charles de Gaulle.

21. Considere a charge a seguir, de Millôr Fernandes.

A crítica de Millôr diz respeito, diretamente,

a) ao Poder Executivo.
b) ao Poder Legislativo.
c) ao Poder Judiciário.
d) à Câmara de Vereadores.
e) ao Senado.

22. A  Agência Espacial Brasileira finalmente conseguiu
lançar com sucesso o foguete VSB-30. A operação
aconteceu às 12h12min de quinta-feira, 19 de julho
de 2007, no Centro de Lançamento de

a) Camaçari, na Bahia.
b) Fortaleza, no Ceará.
c) Alcântara, no Maranhão.
d) Santos, em São Paulo.
e) Campos, no Rio de Janeiro.

23. O líder cubano Fidel Castro anunciou em 19 de
fevereiro de 2008 que não voltará a ocupar a
presidência do país. A renúncia foi divulgada por meio
de uma carta publicada no jornal oficial do país,

a) El País .
b) Granma .
c) Clarín .
d) El Dia .
e) La Nacion .

24. Importantes alterações foram instituídas pela Lei
nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006.

Ela altera a redação dos artigos 29, 30, 32 e 87 da
Lei no

 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, dispondo sobre a duração de ______anos
para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória
a partir dos ______ anos de idade.

Assinale a alternativa que preenche correta e
respectivamente as lacunas.

a) 8 / 8
b) 9 / 7
c) 9 / 6
d) 5 / 7
e) 10 / 6

25. Analise as considerações a seguir sobre a avaliação
da educação brasileira.
O _____ que integra o Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Superior (Sinaes), tem o objetivo de
aferir o rendimento dos alunos dos cursos de
graduação em relação aos conteúdos programáticos,
suas habilidades e competências.
______ é um exame individual, de caráter voluntário,
oferecido anualmente aos estudantes que estão
concluindo ou que já concluíram o ensino médio em
anos anteriores. Seu objetivo principal é possibilitar
uma referência para auto-avaliação, a partir das
competências e habilidades que estruturam o Exame.

Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas.

a) ENEM / ENADE
b) ENCEJA / PROVÃO
c) ENADE / ENEM
d) PROVÃO / ENCEJA
e) ENEM / ENCEJA




http://www.bemparana.com.br
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Conhecimentos Específicos

26. Um soldador com mais de 15 anos de atividade em
caldeiraria executa solda elétrica utilizando eletrodos
variados. O grande risco são os fumos metálicos ao
qual fica exposto. Que exames deve-se pedir para
avaliar este risco?

a) Abreugrafia.
b) RX de tórax anual e espirometria bienal.
c) RX de tórax bienal e espirometria bienal.
d) RX de tórax bienal e espirometria anual.
e) RX de tórax trienal e espirometria bienal.

27. Em uma fábrica de medicamentos, onde produzem
anticoncepcionais femininos, existem homens na
produção. Que tipo de exame deve ser solicitado
aos homens, e qual a freqüência?

a) Progesterona semestral.
b) Progesterona anual.
c) Testosterona total semestral.
d) Testosterona total anual.
e) Progesterona e Testosterona semestral.

28. O médico coordenador do PCMSO de uma empresa
pode ser seu assistente técnico em uma perícia de
cunho trabalhista?

a) Sim, desde que o coordenador não seja
empregado desta empresa.

b) Sim, desde que o coordenador não seja médico
examinador desta empresa.

c) Sim, não existem impedimentos.
d) Não, porque o coordenador possui vínculo

trabalhista com a empresa.
e) Não. Médico coordenador de PCMSO não pode

ser assistente técnico da empresa para qual
prestou este serviço.

29. Do que trata a NR-15?

a) Trabalho em altura.
b) Atividades e operações insalubres.
c) Atividades de periculosidade.
d) Trabalho em espaço confinado.
e) Ergonomia.

30. Para dimensionar-se o SESMT de uma empresa,
deve-se levar em consideração a(o)

a) localização da empresa e o número de empregados.
b) número de empregados que trabalham com

agentes insalubres e o número de empregados
que trabalham em ambiente salubre.

c) grau de risco da empresa e o número de empre-
gados que trabalham em condições insalubres.

d) grau de risco da empresa e o número de
empregados da mesma.

e) número de empregados que trabalham em
ambiente salubre, menos o número de
empregados que trabalham em condições
insalubres, e o grau de risco da empresa.

31. As NRs são obrigatórias para

a) empresas privadas e públicas e pelos órgãos
públicos de administração direta e indireta, bem
como pelos órgãos dos poderes legislativo e
judiciário, que possuam empregados regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

b) empresas privadas que possuam empregados
regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho
- CLT.

c) empresas privadas e públicas e pelos órgãos
públicos de administração direta e indireta, bem
como pelos órgãos dos poderes legislativo e
judiciário.

d) empresas privadas, bem como pelos órgãos dos
poderes legislativo e judiciário, que possuam
empregados regidos pela Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT.

e) empresas públicas e pelos órgãos públicos de
administração direta e indireta, bem como pelos
órgãos dos poderes legislativo e judiciário, que
possuam empregados regidos pela Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT.

32. O que significa ASO?

a) Atestado de Segurança Ocupacional.
b) Administração de Serviço Ocupacional.
c) Atestado de Saúde Ocupacional.
d) Antecedentes de Saúde Ocupacional.
e) Atestado de Seguridade Organizacional.

33. Quem pode chefiar o SESMT?

a) Somente o Médico do Trabalho.
b) Somente o Engenheiro do Trabalho.
c) Somente o Médico ou Engenheiro do trabalho.
d) Somente o Técnico de Segurança do Trabalho.
e) Qualquer profissional deste setor pode chefiar o

SESMT.

34. O que significa a CIPA?

a) Centro Interno de Participações e Avaliações.
b) Comissão Interna para Participações e

Avaliações.
c) Centro Integrado de Prevenção Ambiental.
d) Comissão Integrada de Prevenção Ambiental.
e) Comissão interna de Prevenção de Acidentes.

35. Como será composta a representação da CIPA?

a) Dois terços de representantes do empregador e
um terço de representantes dos empregados.

b) Dois terços de representantes dos empregados
e um terço de representantes do empregador.

c) Proporções iguais de representantes dos
empregados e empregador.

d) Presidente representante do empregador e
demais membros representantes empregados.

e) Presidente e secretário representante do
empregador, e demais membros representantes
empregados.
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36. O empregador deve obrigar o funcionário a usar cinto
de segurança quando houver trabalho em altura e
risco de queda. Qual o limite mínimo para considerar-
se trabalho em altura?

a) 1,0 metro.
b) 1,5 metro.
c) 2,0 metros.
d) 2,5 metros.
e) 5,0 metros.

37. Você detectou um excesso de ruído em determinada
máquina, em determinado setor de uma empresa, e
informa ao empregador que lhe oferece as seguintes
alternativas: enclausurar a máquina; tirar a máquina
do seu local e levar para outro setor; distribuir protetor
auricular a todos os funcionários no entorno; trocar
a engrenagem da máquina, embora custe uma
fortuna, ou terceirizar este processo. Pensando como
médico da empresa que deve zelar pela saúde dos
empregados sob sua responsabilidade, qual seria a
última opção que você daria ao empregador?

a) Enclausurar a máquina.
b) Tirar a máquina do seu local e levar para outro setor.
c) Distribuir protetor auricular a todos os

funcionários no entorno.
d) Trocar a engrenagem da máquina, embora custe

uma fortuna.
e) Terceirizar este processo.

38. Quem é responsável pela higienização do EPI?

a) A CIPA.
b) A DRT.
c) O empregado.
d) O empregador.
e) O fabricante.

39. Qual é o profissional que pode elaborar o PCMSO?

a) Médico do Trabalho.
b) Engenheiro do Trabalho.
c) Médico do trabalho e engenheiro do trabalho.
d) Médico do trabalho, engenheiro do trabalho e

técnico de segurança do trabalho.
e) Médico do trabalho e enfermeira do trabalho.

40. Um empregado de empresa de grau de risco 2, que
realizou exame médico periódico há 4 meses, vai
ser demitido. Qual deve ser o procedimento correto?

a) Realizar exame médico demissional porque o
periódico ultrapassou os 90 dias permitidos.

b) Realizar exame médico demissional porque o
periódico completou a data limite de 120 dias,

c) Não realizar exame médico demissional neste
caso.

d) Não se faz exame médico demissional em
empresas de grau de risco 1 e 2.

e) Realizar sempre exame médico nos casos de
demissão, independente da data do último
exame periódico.

41. Quais são os exames médicos obrigatórios que
devem fazer parte do PCMSO?

a) Admissão e demissão.
b) Admissão, periódico e demissão.
c) Admissão, retorno ao trabalho, periódico e

demissão.
d) Admissão, retorno ao trabalho, periódico,

mudança de função e demissão.
e) Admissão, retorno ao trabalho, periódico,

mudança de função, volta das férias e demissão.

42. Quem deve elaborar, implementar, acompanhar e
avaliar o PPRA?

a) O SESMT da empresa, pessoa ou equipe de
pessoas que, a critério do empregador, sejam
capazes de desenvolver o disposto na NR  09.

b) Somente o Médico do Trabalho.
c) Somente o Engenheiro do Trabalho.
d) Somente o Engenheiro do Trabalho ou o Técnico

de Segurança.
e) Somente o Técnico de Segurança.

43. O que ocorre, quanto ao recebimento do adicional
de insalubridade, se um mesmo trabalhador estiver
exposto a mais de um agente insalubre?

a) Recebe adicional integral do maior grau e 50%
do grau menor.

b) Recebe adicional integral do maior grau e 30%
do grau menor.

c) Recebe adicional integral do maior grau e 25%
do grau menor.

d) Será apenas considerado o de grau mais elevado,
sendo vedado acumular.

e) Recebe o somatório integral dos diversos agentes
encontrados.

44. Um trabalhador que permaneça exposto a 85dB(a),
sem uso de EPI, pode diariamente trabalhar por

a) 08,00 horas.
b) 07,30 horas.
c) 07,00 horas.
d) 06,30 horas.
e) Não há limite de tempo para este nível de pressão

sonora.

45. Quais aparelhos devem ser utilizados para a medição
de calor?

a) Termômetro de bulbo úmido natural, termômetro
de bulbo seco e anemômetro.

b) Termômetro de bulbo úmido natural, termômetro
de bulbo seco e higrômetro.

c) Termômetro de bulbo úmido natural, termômetro
de bulbo seco e termômetro de mercúrio comum.

d) Termômetro de bulbo úmido natural, termômetro
de bulbo seco e higro-anemômetro.

e) Termômetro de bulbo úmido natural e termômetro
de bulbo seco.
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46. Para efeito da NR - 15 , anexo 7, quais são as
radiações consideradas não ionizantes?

a) Luz negra, microondas e laser.
b) Luz negra, microondas e ultravioleta.
c) Microondas, ultravioleta e laser.
d) RX, radiação gama e laser.
e) Radiação gama e laser.

47. Um trabalhador exposto a ruído realiza audiometria
e constata-se que existe uma perda auditiva
característica de PAIR. Esta perda

a) é irreversível.
b) torna-se reversível após 5 anos de afastamento

de zona de ruído acima de 80 dB(A).
c) pode ser revertida em 50% se abandonar

imediatamente o trabalho em local com ruído
excessivo.

d) pode ser revertida parcialmente, se deixar a
exposição ao ruído.

e) sempre será reversível.

48. Os trabalhadores de empresa que recupera
maquinário agrícola ficam expostos a agrotóxicos,
sendo que os mais utilizados na agricultura são os
organofosforados e carbamatos. Que exame
específico deve-se solicitar a estes funcionários em
seus exames periódicos?

a) Dosagem de mercúrio.
b) Dosagem de colinesterase.
c) Dosagem de nitritos.
d) Dosagem de acetato de sódio.
e) Dosagem de ácido hipúrico.

49. Trabalhadores expostos a poeiras de algodão,
cânhamo ou linho ficam sujeitos a uma
pneumoconiose denominada

a) Suberose.
b) Psitacose.
c) Siderose.
d) Bissinose.
e) Bagaçose.

50. Trabalhadores expostos a névoas de fluoretos e
gases ácidos fluorados em fábrica de fertilizantes,
devem ter atenção especial no exame periódico
à(ao)

a) pressão arterial.
b) avaliação auditiva.
c) dentes.
d) pelos.
e) pele região interdigital.

Conhecimentos de Informática

51. Conforme a figura, acionando o menu iniciar / executar
no Windows XP abre a janela do aplicativo executar
do Windows, digitando no campo abrir a palavra cmd
e pressionando a tecla ENTER, o que acontece?

a) Abre a configuração de redes.
b) Abre o Prompt de comando.
c) Abre o assistente para configuração de rede.
d) Abre o catálogo do Windows.
e) Abre um novo documento do Microsoft Word

2003.

52. No Microsoft Windows 2000, qual aplicativo é mais
indicado para realizar a manipulação de pastas e
arquivos?

a) Internet Explorer.
b) Utilitário de backups.
c) Windows Explorer.
d) Menu Iniciar.
e) Pesquisar.

53. No Microsoft Office Word 2003, ao usuário ativar a
ferramenta controlar alterações no menu
Ferramentas, qualquer alteração realizada no texto
aparecerá

a) na cor vermelha e sublinhada.
b) somente com a cor vermelha.
c) com a fonte negritada.
d) sublinhada.
e) com taxado duplo.

54. A Memória ______________ é responsável por
armazenar programas e dados temporariamente
enquanto o computador está trabalhando. Sendo que
ao desligar o computador, todas as informações
armazenadas na mesma são apagadas.

Assinale a alternativa que preenche corretamente
a lacuna.

a) ROM
b) CACHE
c) RAM
d) Winchester
e) Secundária
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55. Quando você deseja criar cópias de segurança de
seus arquivos e programas, você deseja fazer

a) Backup.
b) Restore.
c) Upgrade.
d) Cópias.
e) CD gravado.

56. Quais teclas deve-se utilizar para alternar entre as
janelas abertas no Microsoft Windows XP, sem
utilizar o mouse?

a) CTRL + TAB
b) SHIFT + TAB
c) ALT + TAB
d) CTRL + ALT
e) ALT + SHIFT

57. O que é o World Wide Web (WWW)?

a) Uma coleção de páginas de HiperTexto
distribuídas pela Internet. Já existem páginas
sobre muitos assuntos e a cada dia são criadas
outras novas. As páginas contém textos,
imagens, links para outras páginas (em
hipertexto) e às vezes sons e animações.

b) Um software utilizado para localizar outros
softwares ou arquivos localizados na Internet.

c) Rede criada antes da consolidação da Internet,
voltada para conferências de interesses
acadêmicos. Área da Internet que é organizada
em milhares de tópicos. Semelhante às mailing
lists mas, em geral, utilizáveis através de software
diferente.

d) Permite o envio de mensagens do sistema do
usuário para outro usuário da Internet. Sua
vantagem é a economia de tempo de conexão,
pois você só fica ligado o tempo necessário para
transferência de arquivos. Para receber mensagens,
o usuário não precisa estar conectado à rede.

e) Sistemas que permitem a combinação dos
endereços eletrônicos de milhares de usuários
da Internet. São freqüentemente usados para
discussão de tópicos, publicação de notícias
(newletters) ou qualquer outro propósito
imaginável (ex.: grupos de usuários de um certo
produto de uma dada empresa). Uma mensagem
enviada para uma mailing list alcança todos os
indivíduos da lista.

58. Supondo que um usuário esteja na Janela de
Mensagens do Microsoft Outlook Express e
pressione, simultaneamente, as teclas CTRL +
SHIFT + S, o que irá acontecer na mensagem que o
mesmo está enviando?

a) Insere uma assinatura na mensagem.
b) Verifica a ortografia da mensagem.
c) Verifica os nomes dos destinatários da mensagem.
d) Encaminha a mensagem.
e) Abre uma caixa de diálogo para localizar um texto

na mensagem.

59. É desnecessário para o funcionamento básico de
um computador:

a) Processador.
b) Memória.
c) Sistema operacional.
d) Placa de rede.
e) Placa Mãe.

60. São sistemas Antivírus, exceto

a) Norton
b) Avast
c) Panda
d) NOD32
e) Picasa

















