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1. Considerando a norma regulamentadora 15 (NR-15) o limite máximo de exposição para ruídos de 90 dB é de: 
 
A) 8 horas. 
B) 4 horas. 
C) 6 horas. 
D) 2 horas. 
 

2. Paciente feminina de 45 anos, professora, foi duramente há cerca de 1 mês,  contestada e ofendida por uma classe 
de alunos, por suposta falta de desempenho nas suas funções, caso que foi levado ao conhecimento da direção do 
estabelecimento de ensino. Desde então, se apresenta afastada do trabalho com alunos, com diminuição do 
envolvimento com o novo trabalho proposto pela escola e rejeição a situações que lembram o episódio que gerou a 
punição. Mostra-se ansiosa e relata dificuldade para dormir. O diagnóstico mais provável é: 
 
A) distúrbio cognitivo leve. 
B) episódio depressivo. 
C) síndrome do pânico 
D) estresse pós-traumático. 
 

3. Podem se associar à depressão no trabalho os seguintes agentes, EXCETO: 
 
A) tolueno. 
B) mercúrio. 
C) fósforo vermelho. 
D) chumbo. 
 

As próximas três questões se baseiam na classificação de Schilling sobre as doenças e sua relação com o trabalho, a 
saber: 
 
GRUPO I:   doenças em que o trabalho é causa necessária. 
GRUPO II:  doenças em que o trabalho pode ser um fator de risco, contributivo, mas não necessário. 
GRUPO III: doenças em que o trabalho é provocador de um distúrbio latente, ou agravador de doença já estabelecida ou    
                   preexistente. 
 
4. Não pode ser enquadrada no Grupo I na classificação de Schillling: 
 

A) brucelose em trabalhadores de frigoríficos. 
B) sinusite relacionada ao trabalho. 
C) silicose. 
D) carbúnculo em tratadores de animais. 
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5. Deve ser enquadrado no Grupo II da classificação de Schilling: 
 
A) osteossarcoma em expostos a radiações ionizantes. 
B) dermatofitose relacionada ao trabalho em trabalhadores que exercem atividades em condições de temperatura 

elevada e umidade. 
C) mesotelioma de pleura em expostos ao asbesto. 
D) hipotireodismo em trabalhadores expostos ao tiouriacil. 
 

6. Pode ser classificada como uma doença do Grupo III de Schilling a(o): 
 
A) leptospirose relacionada ao trabalho. 
B) dermatite de contato alérgica, piorada após o início do trabalho. 
C) síndrome de burn out relacionada ao trabalho. 
D) tétano decorrente de acidente de trabalho. 
 

7. Caracteriza atividade com grau máximo de insalubridade: 
 
A) fabricação e restauração de baterias elétricas contendo compostos de chumbo. 
B) emprego de produtos parasiticidas, inseticidas e raticidas à base de compostos de arsênico. 
C) fabricação de porcelana com esmaltes de compostos de chumbo. 
D) cromagem eletrolítica dos metais. 
 

8. Não caracteriza atividade com grau máximo de insalubridade: 
 
A) trabalho com carnes e vísceras de animais portadores de doenças infectocontagiosas. 
B) fabricação de defensivos fosforados e organofosforados. 
C) exumação de corpos. 
D) destilação do petróleo. 
 

9. Associe os itens da coluna da esquerda (agente tóxico) com os da direita (doença) e assinale a alternativa que 
contém as associações corretas.  
 
I- Asbesto.   A-  Doença renal crônica. 
II- Arsênico.   B-  Hepatite tóxica.         
III- Chumbo.   C-  Mesotelioma pleural. 
 
A) I-A,    II-C,    III-B. 
B) I-A,    II-B,    III-C. 
C) I-B,    II-A,    III-C. 
D) I-C,    II-B,    III-A. 
 

10. Uma empresa constata que no turno diurno de trabalho há 13,4 de trabalhadores com sobrepeso ou obesidade e no 
turno da noite essa proporção é de 16,7%.  Essas proporções podem ser comparadas pelo(a): 
 
A) teste t de Student. 
B) teste do Qui quadrado. 
C) regressão logística. 
D) teste de Wilcoxon. 
 

11. Considerando a avaliação epidemiológica e seus instrumentos, uma empresa está interessada em avaliar a 
ocorrência de um determinado agravo à saúde em trabalhadores expostos ou não a um suposto fator de risco. A 
melhor estratégia seria a realização de um estudo: 
 
A) de coorte prospectivo. 
B) transversal. 
C) prospectivo e randomizado. 
D) tipo ensaio clínico. 
 

12. O dimensionamento dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança em Medicina do Trabalho (SESMT) 
vincula-se à gradação do risco da atividade principal e ao número total de empregados do estabelecimento. 
Considere uma empresa com atividade em fabricação de cimento com 214 trabalhadores. O número de técnicos de 
segurança e médicos do trabalho para a composição do SESMT, será respectivamente de: 
 
A) 1 e 1. 
B) 2 e 2. 
C) 2 e 1. 
D) 3 e 0. 
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13. Considere uma empresa com atividade em coleta de resíduos não perigosos e 230 trabalhadores. Quanto à CIPA 
(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), ela será composta de: 
 
A) 4 titulares e 3 suplentes. 
B) 7 titulares e 5 suplentes. 
C) 5 titulares e 4 suplentes. 
D) 6 titulares e 5 suplentes. 
 

14. É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção de Comissões 
Internas de Prevenção de Acidentes: 
 
A) desde o registro de sua candidatura até o final de seu mandato. 
B) desde o início até o final de seu mandato. 
C) desde o início do mandato até um ano após o final do mesmo. 
D) desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato. 
 

15. Segundo a Norma regulamentadora 17, nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação 
intelectual e atenção constantes a temperatura deve ser: 
 
A) de no máximo 25ºC. 
B) entre 20 e 23ºC. 
C) de no máximo 27ºC. 
D) entre 19 e 25ºC. 
 

16. A elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) é competência: 
 
A) da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes ou por pessoa ou equipe de pessoas que, a critério do 

empregador, sejam capazes de desenvolver o disposto na NR-9. 
B) exclusiva do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT. 
C) do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT ou por pessoa ou 

equipe de pessoas que, a critério do empregador, sejam capazes de desenvolver o disposto na NR-9. 
D) exclusiva da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 
 

17. Entre as medidas de prevenção da brucelose relacionada ao trabalho, analise as abaixo e assinale a alternativa 
correta. 
 
I- Informar a população sobre os benefícios de se consumir leite e seus derivados devidamente pasteurizado. 
II- Realizar provas sorológicas e tratar os animais infectados. 
III- Cuidado no manejo de placentas, secreções e fetos dos animais. 
 
A) Apenas I e III são corretas. 
B) I, II e III são corretas. 
C) Apenas I e II são corretas. 
D) Apenas III é correta.  
 

18. Entre as medidas de prevenção e controle da leptospirose relacionada ao trabalho, analise as abaixo e assinale a 
alternativa correta. 
 
I- Medidas de anti-ratização e desratização. 
II- Notificação compulsória realizada em até sete dias, a partir do conhecimento da ocorrência de doença pela 

Secretaria Municipal de Saúde.  
III- Disposição adequada de restos de alimentos e do lixo em geral. 
 
A) I, II e III são corretas. 
B) Apenas I e II são corretas. 
C) Apenas III é correta.  
D) Apenas I e III são corretas. 

 
19. A norma regulamentadora -32 (NR 32) trata da segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.  De acordo 

com essa norma, além dos estabelecido no PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), a todo 
trabalhador dos serviços de saúde devem ser fornecidas gratuitamente, além das vacinas estabelecidas no PCMSO, 
as vacinas contra as seguintes doenças, EXCETO: 
 
A) tétano. 
B) febre amarela. 
C) difteria. 
D) hepatite B. 
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20. A norma regulamentadora-32 (NR 32) lista os agentes biológicos classificados em classes de risco (de 1 a 4) para o 
trabalhador e comunidade. A classe de risco 3 refere-se a risco individual elevado para o trabalhador e com 
probabilidade de disseminação para a coletividade, podendo causar doenças e infecções graves ao ser humano, 
para as quais nem sempre existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento. Nessa classe de risco NÃO se inclui o 
seguinte agente: 
 
A) Brucella abortus. 
B) Clostridium botulinum. 
C) Vírus Lassa. 
D) Vírus da Febre amarela. 
 

21. De acordo com o Regime Geral de Previdência Social, independem de carência, algumas prestações. Analise as 
abaixo e assinale a alternativa que contém prestações que independem de carência. 
 
I- Auxílio-reclusão. 
II- Aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de trabalho. 
III- Aposentadoria por tempo de contribuição. 
 
A) Apenas I e II são corretas. 
B) Apenas I e III são corretas. 
C) I, II e III são corretas. 
D) Apenas III é correta.  
 

22. Sobre a aposentadoria por invalidez, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
I- Não é concedida aposentadoria por invalidez ao segurado que, ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência 

Social, já era portador da doença ou da lesão que geraria o benefício, salvo quando a incapacidade decorreu de 
progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. 

II- Se o aposentado por invalidez retornar voluntariamente para a atividade terá seu benefício cassado 
automaticamente. 

III- O segurado que estiver recebendo aposentadoria por invalidez, com idade < 65 anos está obrigado a se 
submeter à perícia médica do INSS anualmente. 

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

23. Para o recebimento da pensão por morte, vários indivíduos são considerados segurados. Analise os abaixo e 
assinale a alternativa que contém indivíduos que podem ser considerados segurados. 
 
I- Companheiro homossexual. 
II- Irmão inválido. 
III- Cônjuge masculino.  
 
A) Apenas I e II são corretas. 
B) I, II e III são corretas. 
C) Apenas I e III são corretas. 
D) Apenas III é correta.  
 

24. Entre as doenças e agravos de notificação compulsória imediata (≤ 24 horas), NÃO se inclui: 
 
A) acidente de trabalho fatal. 
B) acidente de trabalho em crianças. 
C) acidente de trabalho com exposição a material biológico. 
D) tétano acidental. 
 

25. É de notificação compulsória imediata (≤ 24 horas) a ocorrência de: 
 
A) intoxicação por agrotóxicos. 
B) intoxicação por gases tóxicos. 
C) acidente por animal peçonhento. 
D) intoxicação por metal pesado. 
 

26. Não é uma doença imunoprevenível: 
 
A) febre amarela. 
B) leptospirose. 
C) varicela. 
D) infecção por Rotavírus. 
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27. Em uma empresa da construção civil com 878 trabalhadores, houve 18 casos de acidentes de trabalho no ano de 
2013, com 3 mortes decorrentes desses acidentes. É correto afirmar que: 
 
A) a letalidade por acidente de trabalho nessa empresa foi de 16,6%. 
B) a mortalidade por acidente de trabalho nessa empresa foi de 16,6%. 
C) a letalidade por acidente de trabalho nessa empresa foi de 0,3%. 
D) não há como estimar taxas de mortalidade ou de letalidade a partir dos dados informados. 
 

28. Em uma determinada empresa com 480 trabalhadores em janeiro de 2013, havia 74 deles sabidamente hipertensos. 
Durante o ano, outros 16 casos foram diagnosticados. Não houve admissões ou saídas de trabalhadores em 2013.  A 
prevalência de hipertensão arterial nessa empresa no ano de 2013 foi de: 
  
A) 15,4%. 
B) 3,3%. 
C) 12,1%. 
D) 18,7%. 
 

29. A exposição ao calor deve ser avaliada através do "Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo" – IBUTG.  De 
acordo com a norma regulamentadora nº 15 (NR-15), para uma atividade exercida em pé, trabalho moderado em 
máquina ou bancada, com alguma movimentação, com quantificação pelo IBUTG de 27,2 recomenda-se regime de 
trabalho intermitente, com descanso no próprio local de trabalho, sendo: 
 
A) 40 minutos de trabalho e 20 minutos de descanso. 
B) 30 minutos de trabalho e 30 minutos de descanso. 
C) 45 minutos de trabalho e 15 minutos de descanso. 
D) 15 minutos de trabalho e 45 minutos de descanso. 
 

30. De acordo com a NR 16, são consideradas atividades perigosas, EXCETO: 
 
A) vigilância patrimonial. 
B) utilização de motocicleta ou motoneta exclusivamente no percurso da residência para o local de trabalho ou 

deste para aquela. 
C) transporte de explosivos. 
D) acompanhamento e proteção da integridade física de pessoa ou de grupos. 
 

31. Segundo a lei 8080/90 “entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de atividades que se 
destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos 
trabalhadores, assim como visa à recuperação e à reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e 
agravos advindos das condições de trabalho”. Sobre a abrangência desse dispositivo legal, analise as sentenças 
abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
I- Assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho. 
II- Avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde. 
III- Revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração, a 

colaboração das entidades sindicais. 
 
A) I, II e III são corretas. 
B) Apenas I e II são corretas. 
C) Apenas I e III são corretas. 
D) Apenas III é correta.  
 

32. Os sinais e sintomas de LER/DORT são múltiplos e diversificados, entre os quais NÃO se inclui(em): 
 
A) dor espontânea ou à movimentação passiva, ativa ou contra resistência. 
B) sensação de diminuição, perda ou aumento de sensibilidade. 
C) dormência e formigamento. 
D) sinais flogísticos. 
 

33. Considerando a contribuição da análise ergonômica do trabalho na caracterização dos fatores de risco para 
LER/DOR, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
I- A análise ergonômica coloca em evidência que as tarefas são variáveis ao longo da jornada de trabalho e que o 

indivíduo é submetido às variações do seu estado interno. 
II- Os resultados dos estudos ergonômicos permitem afirmar que as mudanças nos ambientes de trabalho, 

recomendadas pelos estudos biomecânicos, podem gerar uma nova perturbação. 
III- A carga de trabalho é determinada apenas pelos aspectos físicos do trabalho. 
 
A) I, II e III são corretas. 
B) Apenas I e III são corretas. 
C) Apenas I e II são corretas. 
D) Apenas III é correta.  
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34. Sobre a síndrome cervicobraquial relacionada ao trabalho, é INCORRETO afirmar: 
 
A) As manifestações incluem dor na nuca ou na inserção superior do trapézio com irradiação para ombro, braço, 

antebraço e mão, geralmente com topografia radicular de C5, C6, C7 ou C8. 
B) Em determinados grupos ocupacionais, excluídas as causas não-ocupacionais, pode ser classificada como 

doença relacionada ao trabalho, do Grupo I da Classificação de Schilling, pela qual o trabalho é causa 
necessária para sua ocorrência. 

C) Pode haver concomitância de parestesias. 
D) Os casos descritos como ocupacionais são associados a atividades que envolvem contratura estática ou 

imobilização por tempo prolongado de segmentos corporais como cabeça, pescoço ou ombros, tensão crônica, 
esforços excessivos, elevação e abdução de braços acima da altura dos ombros, empregando força, e vibrações 
de corpo inteiro. 

 
35. Sobre os episódios depressivos e o trabalho, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. 

 
I- A angústia tende a ser tipicamente mais intensa ao final da tarde. 
II- Sintomas de ansiedade não são comuns. 
III- A situação de desemprego prolongado tem estado associada ao desenvolvimento de episódios depressivos. 
 
A) Apenas I e II são corretas. 
B) I, II e III são corretas. 
C) Apenas III é correta.  
D) Apenas I e III são corretas. 
 

36. O indicador biológico para avaliação da exposição ocupacional ao etil-benzeno, de acordo com a NR 7 é: 
 
A) etil-benzeno na urina. 
B) etil-benzeno plasmático. 
C) ácido metil-hipúrico na urina. 
D) ácido mandélico na urina. 
 

37. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta. 
 
De acordo com o decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, a empresa com mais de mil empregados está 
obrigada a preencher _______ por cento de seus cargos com beneficiários da Previdência Social reabilitados ou com 
pessoa portadora de deficiência habilitada. 
 
A) cinco 
B) quatro 
C) três 
D) dois 
 

38. De acordo com o decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, a empresa com cem ou mais empregados está 
obrigada a preencher de dois a cinco por cento de seus cargos com beneficiários da Previdência Social reabilitados 
ou com pessoa portadora de deficiência habilitada. Sobre essa normativa, analise as sentenças abaixo e assinale a 
alternativa correta. 
 
1ª-  Considera-se pessoa portadora de deficiência habilitada aquela que, não tendo se submetido a processo de 

habilitação ou reabilitação, esteja capacitada para o exercício da função. 
 
2ª-  A dispensa de empregado, quando se tratar de contrato por prazo determinado, superior a noventa dias, e a 

dispensa imotivada, no contrato por prazo indeterminado, somente poderá ocorrer após a contratação de 
substituto em condições semelhantes. 

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

39. De acordo com o decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, quanto ao que os editais de concursos públicos 
deverão conter, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) O número de vagas existentes, bem como o total correspondente à reserva destinada à pessoa portadora de 

deficiência. 
B) Exigência de apresentação, pelo candidato portador de deficiência, no ato da assinatura do contrato, de laudo 

médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente 
da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência. 

C) As atribuições e tarefas essenciais dos cargos. 
D) Previsão de adaptação das provas, do curso de formação e do estágio probatório, conforme a deficiência do 

candidato. 
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40. Sobre a comunicação de acidente de trabalho (CAT), é INCORRETO afirmar: 
 
A) Em caso de morte, a comunicação CAT deverá ser imediata. 
B) A CAT é um documento emitido para reconhecer tanto um acidente de trabalho ou de trajeto bem como uma 

doença ocupacional. 
C) Em nenhuma hipótese o registro da CAT poderá ser feito pelo próprio trabalhador. 
D) A empresa é obrigada a informar à Previdência Social todos os acidentes de trabalho ocorridos com seus 

empregados, mesmo que não haja afastamento das atividades.  
 

41. Entre os requisitos para requerimento do auxílio-doença comum, NÃO se inclui: 
 
A) comprovar doença que torne o cidadão temporariamente incapaz de trabalhar. 
B) possuir a carência de 12 contribuições, exceto em caso de doenças específicas, conforma a legislação.  
C) estar afastado do trabalho há pelo menos 15 dias, corridos ou intercalados dentro do prazo de 60 dias. 
D) não se enquadrar como trabalhador avulso. 
 

42. Quanto ao auxílio-doença acidentário, é correto afirmar: 
 
A) Somente pode requerer o benefício o empregado vinculado a uma empresa 
B) Durante recebimento do auxílio-doença, a empresa não se obriga depositar o FGTS. 
C) Para requerer o benefício o trabalhador não precisará estar afastado do trabalho há pelo menos 15 dias, 

seguidos ou intercalados. 
D) O trabalhador terá estabilidade por período de seis meses após retorno ao trabalho. 
 

43. Complete a lacuna abaixo, assinalando a alternativa correta. 
 
Em casos de aposentadoria por invalidez (comum e acidentária), o trabalhador fará jus a benefício equivalente a 
_____% valor do “salário de benefício”. 
 
A) 91 
B) 100 
C) 80 
D) 50 
 

44. Sobre a convenção 139 da OIT, analise as sentenças abaixo, marque (V) para verdadeira ou (F) para falsa e a seguir 
assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo. 
 
(   ) O número de trabalhadores expostos às substâncias ou agentes cancerígenos e a duração e os níveis da dita 

exposição deverão ser reduzidos ao mínimo compatível com a segurança. 
(   ) O país deverá procurar por todos os meios que sejam substituídas as substâncias ou agentes cancerígenos a 

que possam estar expostos os trabalhadores durante sua atividade laboral por outros não cancerígenos ou 
menos nocivos. 

(   ) O país deverá determinar periodicamente as substâncias e agentes cancerígenos aos que a exposição laboral 
estará proibida ou sujeita a autorização e controle. 

 
A) F – V – V. 
B) F – V – F. 
C) V – V – V. 
D) V – F – F. 
 

45. Considerando a RESOLUÇÃO CREMESP 156 de 10/10/06, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa 
correta. 
 
I- Não ficar adstrito aos atestados e relatórios médicos de terceiros quanto aos afastamentos do trabalho, ou 

função, podendo decidir, nos limites éticos e legais, sobre a necessidade do afastamento do risco do trabalho e 
do próprio trabalho, é direito do médico do trabalho. 

II- Nas avaliações de saúde ocupacional, o médico do trabalho deverá proceder ao exame clínico e 
complementares necessários, para avaliar a saúde do trabalhador e sua aptidão ao seu trabalho. 

III- Conceder os afastamentos do trabalho, considerando que o repouso e o acesso a terapias, quando necessários, 
são partes integrantes do tratamento é dever do médico do trabalho. 

 
A) Apenas I e II são corretas. 
B) Apenas I e III são corretas. 
C) Apenas III é correta.  
D) I, II e III são corretas. 
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46. Considerando a RESOLUÇÃO CREMESP 156 de 10/10/06, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa 
correta. 
 

I- É direito do médico do trabalho da empresa contestar nexos e recomendações estabelecidos por médicos que, 
embora tenham atendido o trabalhador, não conheçam o ambiente, o posto e o modo como o trabalho é 
executado, não devendo, os dados epidemiológicos, serem os únicos elementos considerados. 

II- Em caso da necessidade do perito-médico judicial e/ou assistente técnico vistoriar a empresa, tanto os locais de 
trabalho como os documentos sob sua guarda, o médico do trabalho poderá ou não facilitar o acesso a todas as 
informações disponíveis. 

III- O médico da empresa, o médico responsável pelo Programa de Controle de Saúde Ocupacional da Empresa, o 
médico participante do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho ou o que presta serviço à 
empresa não pode ser perito judicial, securitário ou previdenciário, ou assistente técnico em casos que envolvam 
esta mesma empresa contratante e/ou seus assistidos atuais ou passados. 

 

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

47. Sobre o que dispõe o Código Sanitário do Estado de São Paulo, acerca da Saúde e Trabalho, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 

A) É dever da autoridade sanitária competente indicar a obrigação do empregador de adotar todas as medidas 
necessárias para a plena correção de irregularidades nos ambientes de trabalho, sendo o primeiro nível de 
prioridade a utilização de equipamentos de proteção individual. 

B) Os órgãos executores das ações de saúde do trabalhador deverão assegurar a participação das CIPAs, das 
comissões de saúde e dos sindicatos de trabalhadores na formulação, planejamento, avaliação e controle de 
programas de saúde do trabalhador. 

C) Os órgãos executores das ações de saúde do trabalhador deverão assegurar ao trabalhador em condições de 
risco grave ou iminente no local de trabalho a interrupção de suas atividades, sem prejuízo de quaisquer direitos, 
até a eliminação do risco. 

D) A organização do trabalho deverá adequar-se às condições psicofisiológicas e ergonômicas dos trabalhadores, 
tendo em vista as possíveis repercussões negativas sobre a saúde, quer diretamente, através dos fatores que a 
caracterizam, quer pela potencialização dos riscos de natureza física, química ou biológica, presentes no 
processo de produção.  

 

48. Considere as afirmações sobre recursos disponíveis nos aplicativos do Office 2007. 
 

1- Pressionando simultaneamente as teclas Ctrl+C, você copia uma seleção. 
2- O recurso Tabela faz parte do menu Dados do Excel.  
3- Os slides criados no PowerPoint para uma apresentação eletrônica permitem adicionar itens, como um logotipo 

de empresa ou a formatação que você deseja que apareça em todos os slides, anotações ou folhetos, fazendo 
alterações no mestre apropriado.  

 

Estão corretas as afirmações: 
 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 1 e 3, apenas. 
 

49. Assinale a alternativa correta a respeito das afirmações a seguir. 
 

1- Geralmente o acesso a intranet é feito em um servidor local em uma rede local chamada de LAN sigla da língua 
inglesa que significa Local Area Network (rede de acesso local) instalada na própria empresa.  

2- O recurso Histórico oferecido pelos navegadores da internet consiste numa listagem que registra todo o acesso 
realizado a páginas em um determinado intervalo de tempo, feito pelo usuário.  

3- Os e-mails dos remetentes bloqueados vão diretamente para a pasta das mensagens lidas.  
 

São corretas: 
 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
 

50. A Microsoft disponibiliza regularmente atualizações importantes para o Windows que podem ajudar a proteger o 
computador contra vírus e outras ameaças. É INCORRETO afirmar que: 
 

A) para garantir que você receba essas atualizações o mais rápido possível, ative a atualização automática.  
B) o download das atualizações permite configuração de horário e é feito em segundo plano.  
C) não há necessidade de estar conectado à internet para fazer as atualizações. 
D) se você desligar o computador antes do horário agendado para a atualização, o Windows fará a instalação na 

próxima vez que o computador for iniciado. 




