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Instrução: As questões 01 a 10 referem-se ao texto 
abaixo. 

De ressaca 
 
 Hoje, existem pílulas milagrosas, mas eu ainda sou 
do tempo das grandes ressacas. As bebedeiras de 
antigamente eram mais dignas, porque você as tomava 
sabendo que no dia seguinte estaria no inferno. Além 
de saúde, era preciso coragem. As novas gerações não 
conhecem ressaca, o que talvez explique a falência dos 
velhos valores. A ressaca era ____ prova de que a 
retribuição divina existe e de que nenhum prazer ficará 
sem castigo. 
 Cada porre era um desafio ao céu e às suas feras. 
E elas vinham: Náusea, Azia, Dor de Cabeça, Dúvidas 
Existenciais. Hoje, as bebedeiras não têm a mesma 
grandeza. São inconsequentes, literalmente. Não é que 
eu fosse um bêbado, mas me lembro de todos os 
sábados de minha adolescência como uma luta 
desigual entre a cuba-libre e o meu instinto de 
autopreservação. A cuba-libre ganhava sempre. Já 
dos domingos me lembro de muito pouco, salvo a 
tontura e o desejo de morte. 
 Tentava-se de tudo para evitar a ressaca. Eu preferia 
um Alka-Seltzer e duas aspirinas antes de dormir. Mas 
no estado em que chegava nem sempre conseguia 
completar a operação. _____ dissolvia as aspirinas 
num copo de água, engolia o Alka-Seltzer e ia 
borbulhando para a cama, quando encontrava a 
cama. Mas os métodos variavam. 
 A pior ressaca era de gim. Na manhã seguinte, você 
não conseguia abrir os dois olhos ao mesmo tempo. 
Abria um e quando abria o outro, o primeiro se fechava. 
Ficava com o ouvido tão aguçado que ouvia até os 
sinos da catedral de São Pedro, em Roma. 
 Hoje não existe mais isso. As pessoas bebem, 
bebem e não acontece nada. No dia seguinte estão 
saudáveis, bem-dispostas e fazem até piadas ___ 
respeito. 
 De vez em quando alguns dos nossos se encontram 
e se saúdam em silêncio. Somos como veteranos de 
velhas guerras lembrando os companheiros caídos 
e o nosso heroísmo anônimo. Estivemos no inferno 
e voltamos, inteiros. Um brinde. E um Engov. 

 
Adaptado de: “De ressaca”, de Luis Fernando Verissimo. 
Disponível em: http://contobrasileiro.com.br/?p=2268. 
Acesso em: 6 out. 2015. 

 
 

01. Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas das linhas 07, 23 e 34 do texto, respectiva-
mente. 

 
(A) a – Às vezes – à 
(B) à – As vezes – à 
(C) a – As vezes – à 
(D) à – Às vezes – a 
(E) a – Às vezes – a 

 

02. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação 
que pode ser corretamente depreendida a partir da 
leitura do texto. 

 
(A) Segundo o autor do texto, antigamente se bebia 

mais do que hoje em dia – mesmo sem a existência 
de pílulas milagrosas para combater a ressaca. 

(B) Em outros tempos, a ressaca era inevitável, a menos 
que se tivesse a estratégia certa para evitá-la. 

(C) As bebedeiras de hoje se tornaram inconsequentes 
porque hoje não é mais preciso enfrentar a ressaca 
no dia seguinte. 

(D) Hoje, os jovens evitam a ressaca, tomando pílulas 
para esse fim; os mais velhos, contudo, têm de 
enfrentar a ressaca se exageram na bebida. 

(E) Os valores da sociedade de hoje mudaram porque 
as pessoas têm hábitos mais saudáveis do que os 
de antigamente. 

 

03. Ao longo do texto, há várias elipses que podem ser 
recuperadas pelo leitor. Assinale V (verdadeiro) ou 
F (falso) nas afirmações a seguir sobre as possibilidades 
de recuperação das informações elípticas.  

 
(  ) (As bebedeiras) São inconsequentes, literal-

mente. (l. 13) 
(  ) Mas no estado em que (o Alka-Seltzer) chegava 

(eu) nem sempre conseguia completar a 
operação. (l. 21-23) 

(  ) (Eu) Ficava com o ouvido tão aguçado que 
(eu) ouvia até os sinos da catedral de São 
Pedro, em Roma. (l. 30-31) 

(  ) No dia seguinte (as pessoas) estão saudáveis, 
bem-dispostas. (l. 33-34) 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 
  
(A) V – F – F – V. 
(B) F – V – F – F.  
(C) V – F – V – V. 
(D) V – V – V – V. 
(E) V – F – V – F. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
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04. Sobre o uso de pronomes no texto, considere as 
afirmações abaixo. 

 
I - O pronome as (l. 03) se refere a as bebedeiras 

de antigamente (l. 02-03). 
II - O pronome elas (l. 11) se refere a suas feras 

(l. 10). 

III - O pronome se (l. 20) se refere a a ressaca (l. 20). 
 

Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas II. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
 

05. Sobre o emprego de alguns nexos do texto, associe os 
exemplos a sua classificação. 

 
(1) Nexo comparativo. 
(2) Nexo explicativo. 
(3) Nexo adversativo. 
(4) Nexo consecutivo. 
(5) Nexo causal. 
(6) Nexo concessivo. 

 
(  ) mas (l. 01) 
(  ) porque (l. 03) 
(  ) tão... que (l. 30) 
(  ) como (l. 37) 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é  

 
(A) 3 – 5 – 6 – 4. 
(B) 6 – 2 – 4 – 5. 
(C) 6 – 5 – 2 – 1. 
(D) 3 – 2 – 4 – 1. 
(E) 3 – 5 – 2 – 5. 

 

06. Assinale a alternativa que apresenta, correta e respecti-
vamente, a separação silábica das palavras dignas 
(l. 03), conhecem (l. 06), dissolvia (l. 23) e saudáveis 
(l. 34). 

 
(A) dig-nas \ con-he-cem \ dis-sol-vi-a \ sa-u-dá-veis. 
(B) di-gnas \ co-nhe-cem \ dis-sol-via \ sa-u-dá-veis. 

(C) dig-nas \ con-he-cem \ di-ssol-vi-a \ sau-dá-ve-is. 

(D) dig-nas \ co-nhe-cem \ dis-sol-vi-a \ sau-dá-veis. 
(E) di-gnas \ con-he-cem \ dis-sol-via \ sa-u-dá-veis. 

 
 
 
 
 
 

07. Assinale a alternativa que apresenta uma versão modi-
ficada, mas gramaticalmente correta, da frase Já dos 
domingos me lembro de muito pouco, salvo a 
tontura e o desejo de morte (l. 17-19). 

 
(A) Já dos domingos eu lembro de muito pouco, salvo 

a tontura e o desejo de morte. 
(B) Já dos domingos eu lembro muito pouco, salvo a 

tontura e o desejo de morte. 

(C) Dos domingos eu já me lembro muito pouco, salvo 
a tontura e o desejo de morte. 

(D) Dos domingos lembro-me já muito pouco, salvo a 
tontura e o desejo de morte. 

(E) Já dos domingos lembro de muito pouco, salvo a 
tontura e o desejo de morte. 

 

08. Se a palavra pessoas (l. 32) estivesse no singular, 
quantas outras palavras naquele parágrafo deveriam 
sofrer ajustes para fins de concordância? 

 
(A) Quatro. 
(B) Cinco. 
(C) Seis. 
(D) Sete. 
(E) Oito. 

 

09. Sobre a função sintática de alguns elementos do texto, 
considere as afirmações abaixo. 

 
I - A expressão pílulas milagrosas (l. 01) desempenha 

a função sintática de objeto direto. 

II - A expressão ao céu e às suas feras (l. 10) 
desempenha a função sintática de objeto indireto. 

III - A oração abrir os dois olhos ao mesmo tempo 
(l. 28) desempenha a função sintática de objeto 
direto. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas I e III. 

 

10. Assinale a alternativa que contém apenas palavras 
empregadas como adjetivos no texto. 

 
(A) antigamente (l. 03) – bêbado (l. 14) – borbu-

lhando (l. 25). 
(B) milagrosas (l. 01) – salvo (l. 18) – bem-dis-

postas (l. 34). 
(C) coragem (l. 05) – desigual (l. 16) – caídos 

(l. 38). 
(D) inconsequentes (l. 13) – saudáveis (l. 34) – 

companheiros (l. 38). 
(E) pior (l. 27) – seguinte (l. 27) – aguçado (l. 30).  
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11. No que diz respeito à Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre 
os planos de benefícios da Previdência Social, considere 
as afirmações abaixo. 

 
I - É considerado segurado obrigatório aquele que 

presta serviço de natureza urbana ou rural, em 
caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem 
relação de emprego.  

II - Dentre os benefícios ao segurado, podemos citar: 
aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, 
auxílio-acidente e salário-doença.  

III - Também são considerados acidentes de trabalho: 
doenças profissionais, doenças degenerativas e 
doenças do trabalho.  

IV - A agressão física, no ambiente de trabalho, tam-
bém é equiparada a acidente de trabalho.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I e IV. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) Apenas II, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 

 

12. De acordo com a Lei nº 8.213/91, é INCORRETO afirmar 
que 

 
(A) a aposentadoria por idade pode ser requerida pela 

empresa, desde que o segurado empregado tenha 
cumprido o período de carência e completado 70 
(setenta) anos de idade, se do sexo masculino, ou 
65 (sessenta e cinco) anos, se do sexo feminino. 

(B) a aposentadoria por idade será devida ao segurado 
que, cumprida a carência exigida em Lei, completar 
60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 
(cinquenta e cinco), se mulher. 

(C) a aposentadoria por tempo de serviço será devida, 
cumprida a carência exigida em Lei, ao segurado 
que completar 25 (vinte e cinco) anos de serviço, 
se do sexo feminino, ou 30 (trinta) anos, se do 
sexo masculino. 

(D) a aposentadoria especial será devida, uma vez 
cumprida a carência exigida em Lei, ao segurado 
que tiver trabalhado sujeito a condições especiais 
que prejudiquem a saúde ou a integridade física, 
durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e 
cinco) anos, conforme dispuser a Lei. 

(E) o professor, após 30 (trinta) anos, e a professora, 
após 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício 
em funções de magistério, poderão aposentar-se 
por tempo de serviço, com renda mensal corres-
pondente a 100% (cem por cento) do salário de 
benefício. 

 
 
 
 
 

13. As empresas que realizam trabalhos em proximidade 
do Sistema Elétrico de Potência devem constituir pron-
tuário contemplando algumas medidas de controle.  
Assinale, dentre as alternativas abaixo, qual NÃO corres-
ponde às medidas solicitadas para essas empresas. 

 
(A) Conjunto de procedimentos e instruções técnicas 

e administrativas de segurança e saúde, implan-
tadas e relacionadas à Norma Regulamentadora nº 
10 (NR-10), e descrição das medidas de controle 
existentes. 

(B) Documentação das inspeções e medições do 
sistema de proteção contra descargas atmosféricas 
e aterramentos elétricos. 

(C) Especificação dos equipamentos de proteção 
coletiva e individual e do ferramental, aplicáveis 
conforme determina a NR-10. 

(D) Documentação comprobatória da qualificação, 
habilitação, capacitação, autorização dos trabalha-
dores e dos treinamentos realizados. 

(E) Resultados dos testes de isolação elétrica realizados 
em equipamentos de proteção individual e coletiva. 

 

14. Quanto à segurança em instalações elétricas energiza-
das, é correto afirmar que 

 
(A) as intervenções em instalações elétricas com tensão 

igual ou superior a 50 Volts em corrente contínua 
somente podem ser realizadas por trabalhadores 
que atendam ao que estabelece a NR-10. 

(B) as intervenções em instalações elétricas com tensão 
igual ou superior a 120 Volts em corrente alternada 
somente podem ser realizadas por trabalhadores 
que atendam ao que estabelece a NR-10. 

(C) os trabalhos que exigem o ingresso na zona 
controlada devem ser realizados mediante proce-
dimentos específicos respeitando a distância de 
50cm para tensões até 1kV. 

(D) os trabalhadores que realizam trabalhos em sistemas 
elétricos de potência devem receber treinamento 
de segurança para trabalhos com instalações 
elétricas energizadas, com currículo mínimo esta-
belecido na NR-10 e carga horária mínima de 20h. 

(E) as inovações tecnológicas sempre que forem 
implementadas ou novas instalações ou equipa-
mentos elétricos entrarem em operação, devem 
ser previamente elaboradas análises de risco, desen-
volvidas com circuitos desenergizados, e realizados 
os respectivos procedimentos de trabalho. 
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15. Integram o Programa de Controle do Meio Ambiente do 
Trabalho (PCMAT), segundo entendimento da Norma 
Regulamentadora nº 18 (NR-18), os documentos abaixo, 
EXCETO 

 
(A) memorial sobre condições e meio ambiente de traba-

lho nas atividades e operações, levando-se em 
consideração riscos de acidentes e de doenças do 
trabalho e suas respectivas medidas preventivas. 

(B) layout inicial do canteiro de obras, contemplando, 
inclusive, previsão de dimensionamento da lavan-
deria. 

(C) especificação técnica das proteções coletivas e 
individuais a serem utilizadas. 

(D) cronograma de implantação das medidas preventivas 
definidas no PCMAT. 

(E) projeto de execução das proteções coletivas em 
conformidade com as etapas de execução da obra. 

 

16. De acordo com a NR-18, considere as afirmações 
abaixo. 

 
I - Os pisos dos andaimes devem ser dimensionados 

por profissional legalmente habilitado. 

II - O piso de trabalho dos andaimes pode ser total-
mente metálico ou misto, com estrutura metálica e 
forração do piso em material sintético ou em 
madeira, ou totalmente de madeira. 

III - As montagens de andaimes dos tipos fachadeiros, 
suspensos e em balanço, devem ser precedidas de 
projeto elaborado por profissional capacitado. 

IV - Nas atividades de montagem e desmontagem de 
andaimes, é obrigatório o uso de cinto de segu-
rança tipo paraquedista e com duplo talabarte que 
possua ganchos de abertura mínima de cinquenta 
milímetros e dupla trava. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas I e III. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas III e IV. 
(E) Apenas I, II e IV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Segundo a Norma Regulamentadora nº 35 (NR-35), 
será considerado trabalhador capacitado para trabalho 
em altura aquele submetido e aprovado em treina-
mento, teórico e prático, com carga horária mínima 
de oito horas. Com relação ao conteúdo programático 
desse treinamento, considere os tópicos abaixo. 

 
I - Normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em 

altura. 

II - Análise de risco e condições impeditivas. 
III - Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e 

medidas de prevenção e controle. 
IV - Equipamentos de proteção coletiva para trabalho 

em altura. 

V - Acidentes típicos de trajeto e doenças comuns 
nessas atividades. 

VI - Condutas em situações de emergência, incluindo 
noções de técnicas de resgate e de primeiros 
socorros. 

 
Quais devem constar no conteúdo programático? 

 
(A) Apenas I, IV e VI. 
(B) Apenas III, IV e V. 
(C) Apenas I, II, III e V. 
(D) Apenas I, II, III e VI. 
(E) Apenas II, IV, V e VI. 

 

18. Para realização de trabalhos em altura, o trabalhador 
deverá receber treinamento específico, verificando-se 
que: 

 
(A) o empregador deve realizar treinamento periódico 

bienal e sempre que houver mudança de empresa 
por parte do trabalhador. 

(B) esse treinamento deverá ser refeito caso ocorra 
afastamento do trabalho por período superior a 
trinta dias. 

(C) no caso de mudança de procedimentos, condições 
ou operações de trabalho, a carga horária do treina-
mento poderá ser de quatro horas. 

(D) os treinamentos inicial, periódico e eventual para 
trabalho em altura não podem ser ministrados em 
conjunto com outros treinamentos da empresa. 

(E) o tempo despendido na capacitação não será 
computado como de trabalho efetivo. 
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19. No que se refere à elaboração do Plano de Prevenção 
e Proteção Contra Incêndio (PPCI) dos prédios, que 
deverá atender à Lei Complementar nº 14.376/13, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

 
(A) É considerado prédio de baixo risco aquele que apre-

sentar uma carga de incêndio de até 300MJ/m2. 

(B) Algumas das medidas de segurança a serem implan-
tadas nos prédios e fiscalizadas pelos bombeiros 
são: controle de explosão, controle de fumaça e 
resistência ao fogo dos elementos de construção. 

(C) No cálculo da área a ser protegida com as medidas 
de segurança, não serão computados reservatórios 
de água. 

(D) As edificações e áreas de risco deverão possuir 
Alvará de Prevenção e Proteção contra Incêndio, 
expedido pelas respectivas prefeituras municipais. 

(E) As edificações serão classificadas de acordo com 
determinados critérios, entre eles: altura, área total 
construída, ocupação e uso. 

 

20. Considere as seguintes características das edificações 
e áreas de risco para apresentação de um Plano 
Simplificado de Prevenção e Proteção Contra Incêndio 
(PSPCI): 

 
I - carga de risco de incêndio baixo e médio. 
II - área total edificada de até 700m2. 

III - edificação de até dois pavimentos. 

IV - exigência, apenas, de sistemas de saída de emer-
gência, iluminação de emergência, de sinalização 
de emergência e de extintores de incêndio. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas I e III. 
(C) Apenas II e IV. 
(D) Apenas III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
associando o tipo de adicional de insalubridade à 
atividade correspondente. 

 
(1) Adicional de insalubridade em grau mínimo 
(2) Adicional de insalubridade em grau médio 
(3) Adicional de insalubridade em grau máximo 

 
(  ) Operações com hexametilfosforamida. 

(  ) Fabricação e transporte de cal e cimento nas fases 
de grande exposição a poeiras. 

(  ) Pintura a pistola ou manual, com pigmentos de 
compostos de chumbo, ao ar livre. 

(  ) Laboratórios de análise clínica e histopatologia 
(aplica-se somente ao pessoal técnico). 

(  ) Pintura a pistola com pigmentos de compostos de 
cromo em recintos limitados ou fechados. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) 3 – 1 – 3 – 2 – 2. 
(B) 3 – 2 – 1 – 2 – 2. 
(C) 2 – 2 – 3 – 2 – 1. 
(D) 2 – 1 – 2 – 1 – 3. 
(E) 3 – 1 – 1 – 2 – 3. 

 

22. O Anexo 1 da Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15) 
determina que efeitos combinados devem ser conside-
rados quando  

 
(A) ocorrerem períodos de ruído contínuo e de impacto. 
(B) ocorrerem apenas dois períodos de ruído de dife-

rentes níveis. 

(C) ocorrerem mais de dois períodos de ruído de 
impacto de diferentes níveis. 

(D) ocorrerem dois ou mais períodos de ruído de dife-
rentes níveis. 

(E) ocorrer ruído intermitente. 
 

23. A legislação previdenciária estabelece que, no caso de 
segurado empregado e trabalhador avulso exercerem 
atividades concomitantes e vierem a sofrer acidente de 
trajeto entre uma e outra empresa nas quais traba-
lhem, será obrigatória a emissão da Comunicação de 
Acidente de Trabalho (CAT) 

 
(A) pela empresa em que cada um trabalha há mais 

tempo. 

(B) pela empresa na qual haviam encerrado a jornada 
de trabalho. 

(C) pelas duas empresas em que cada um trabalha. 
(D) pela empresa para a qual se deslocavam para iniciar 

a jornada de trabalho. 

(E) pela empresa em que cada um trabalha há menos 
tempo. 
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24. No que diz respeito ao Perfil Profissiográfico Previden-
ciário (PPP), considere as afirmações abaixo. 

 
I - A Previdência Social exige que, para avaliar a 

concessão de aposentadoria especial, seja apre-
sentado, junto com o PPP, o Laudo Técnico das 
Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) de 
todo o período laborado pelo trabalhador. 

II - Uma das finalidades do PPP é possibilitar aos 
administradores públicos e privados acesso a infor-
mações fidedignas para o desenvolvimento de 
vigilância sanitária e epidemiológica, bem como a 
definição de políticas em saúde coletiva. 

III - É obrigatória a apresentação do PPP do segurado 
contribuinte individual que requerer enquadra-
mento de atividade considerada especial. 

IV - O PPP não contribui para concessão de benefícios 
por incapacidade.  

V - O sindicato de categoria e o órgão gestor de mão 
de obra estão autorizados a emitir o PPP somente 
para trabalhadores avulsos a eles vinculados. 

  
Quais estão corretas? 

  
(A) Apenas I e IV. 
(B) Apenas I e V. 
(C) Apenas II e V. 
(D) Apenas I, III e IV. 
(E) Apenas II, III e V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Em conformidade com a Norma Regulamentadora 
nº 12 (NR-12), analise as afirmativas abaixo. 

 
I - As máquinas dotadas de proteções móveis asso-

ciadas a dispositivos de intertravamento devem 
garantir que o fechamento e o bloqueio da proteção, 
por si só, possam dar início às funções perigosas 
dessas máquinas. 

II - Os condutores de alimentação elétrica das máquinas 
devem atender a diversos requisitos de segurança, 
entre eles o de facilitar e não impedir o trânsito de 
pessoas e materiais ou a operação das máquinas.  

III - As máquinas móveis que possuem rodízios devem 
ter travas em, pelo menos, dois deles.  

IV - Os comandos de partida ou acionamento das máqui-
nas devem possuir dispositivos que permitam seu 
funcionamento automático ao serem energizadas.  

V - As máquinas devem ter a possibilidade de serem 
acionadas ou desligadas, em caso de emergência, 
por outra pessoa que não seja o operador.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I e IV. 
(B) Apenas III e IV. 
(C) Apenas I, II e V. 
(D) Apenas I, III e V. 
(E) Apenas II, III e V. 

 

26. Sobre os meios de acesso permanente às máquinas e 
equipamentos, assinale a afirmativa INCORRETA. 

 
(A) As escadas de degraus com espelho devem ter 

largura mínima de 0,80m, profundidade mínima 
de 0,15m e altura máxima entre degraus de 0,20m. 

(B) É proibida a construção de rampas de acesso com 
inclinação superior a 20 graus em relação ao piso. 

(C) As escadas fixas tipo marinheiro devem ter altura 
total máxima de 10,00m, se for de um único lance, 
e largura de 0,40m a 0,60m. 

(D) Caso haja necessidade de se adotar o uso de 
plataformas móveis ou elevatórias, estas devem ser 
estáveis, de modo a não permitir sua movimentação 
ou tombamento durante realização do trabalho. 

(E) As passarelas, plataformas, rampas e escadas de 
degraus devem ser localizadas e instaladas de 
modo a prevenir riscos de queda, escorregamento, 
tropeçamento e dispêndio excessivo de esforços 
físicos pelos trabalhadores ao utilizá-las. 
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27. Com base na Norma Regulamentadora nº 33 (NR-33), 
que trata de Trabalho em Espaço Confinado, assinale a 
alternativa abaixo que NÃO é considerada uma medida 
administrativa a ser tomada para a execução das ativi-
dades dessa NR. 

 
(A) Manter cadastro atualizado de todos os espaços 

confinados, inclusive dos desativados, e respectivos 
riscos. 

(B) Definir medidas para isolar, sinalizar, controlar ou 
eliminar os riscos do espaço confinado.  

(C) Manter arquivados os procedimentos e permissões 
de entrada e trabalho por cinco anos.  

(D) Possuir um sistema de controle que permita a 
rastreabilidade da permissão de entrada e trabalho. 

(E) Prever a implantação de travas, bloqueios, alívio, 
lacre e etiquetagem. 

 

28. Segundo a Norma Regulamentadora nº 20 (NR-20), os 
profissionais de segurança e saúde, no trabalho que 
laboram em instalações classes II e III e que adentram 
na área ou local de extração, produção, armazena-
mento, transferência, manuseio e manipulação de infla-
máveis e líquidos combustíveis, mantendo contato 
direto com o processo ou processamento, devem realizar 

 
(A) Curso Básico. 
(B) Curso Intermediário. 
(C) Curso Específico. 
(D) Curso Avançado I. 
(E) Curso Avançado II. 

 

29. É competência dos profissionais integrantes dos Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho: 

 
(A) esclarecer e conscientizar os empregadores sobre 

acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, 
estimulando-os em favor da prevenção. 

(B) identificar os riscos do processo de trabalho e 
elaborar o mapa de riscos, com a participação do 
maior número de trabalhadores. 

(C) colaborar no desenvolvimento e implementação do 
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional 
(PCMSO) e Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA) e de outros programas relacio-
nados à segurança e à saúde no trabalho. 

(D) requisitar à empresa as cópias das CATs emitidas. 

(E) garantir a conservação e a higienização dos materiais 
e instrumentos de trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 

30. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que apresenta 
uma atribuição da Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA). 

 
(A) Registrar mensalmente os dados atualizados de 

acidentes do trabalho, doenças ocupacionais e 
agentes de insalubridade, preenchendo, no mínimo, 
os quesitos descritos nos modelos de mapas 
constantes nos Quadros III, IV, V e VI da Norma 
Regulamentadora nº 04 (NR-04), devendo o empre-
gador manter a documentação à disposição da 
inspeção do trabalho. 

(B) Aplicar os conhecimentos de engenharia de segu-
rança e de medicina do trabalho ao ambiente profis-
sional e a todos os seus componentes, inclusive 
máquinas e equipamentos, de modo a reduzir até eli-
minar os riscos ali existentes à saúde do trabalhador. 

(C) Responsabilizar-se tecnicamente pela orientação 
quanto ao cumprimento do disposto nas NRs apli-
cáveis às atividades executadas pela empresa e/ou 
aos seus estabelecimentos. 

(D) Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação 
preventiva na solução de problemas de segurança 
e saúde no trabalho. 

(E) Implementar um programa de vigilância epidemio-
lógica para detecção precoce de casos de doenças 
relacionadas ao trabalho. 

 

31. Segundo a Norma Regulamentadora nº 09 (NR-09), são 
considerados riscos ambientais: 

 
(A) os agentes físicos, químicos e biológicos existentes 

nos ambientes de trabalho, capazes de causar 
danos à saúde do trabalhador. 

(B) os agentes físicos, químicos e biológicos existentes 
nos ambientes de trabalho, independentemente da 
capacidade de causar danos à saúde do trabalhador.  

(C) os agentes físicos, químicos, biológicos e ergonô-
micos. 

(D) os agentes físicos, químicos, biológicos e de 
acidentes. 

(E) os agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos 
e de acidentes. 

  

32. Quando comprovada pelo empregador ou pela instituição 
a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção 
coletiva, deverão ser adotadas  

 
(A) medidas de caráter administrativo ou de organização 

do trabalho. 
(B) medidas de condições ambientais. 

(C) medidas profissionais. 
(D) medidas alternativas pessoais. 

(E) medidas de caráter empresarial. 
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33. De acordo com a Norma Regulamentadora nº 17 
(NR-17), qual dos parâmetros de medição de conforto 
deve ser medido a 0,75m do piso? 

 
(A) Ruído. 
(B) Temperatura efetiva. 
(C) Velocidade do ar. 
(D) Umidade relativa do ar. 
(E) Iluminamento. 

 

34. Segundo a NR-17, qual dos itens abaixo NÃO deve 
ser considerado como organização do trabalho? 

 
(A) As normas de produção. 
(B) O modo operatório. 
(C) A postura de trabalho. 
(D) A determinação do conteúdo de tempo. 
(E) O ritmo de trabalho. 

 

35. Segundo Goldim (1997), a Ética, a Moral e a Lei se 
referem às ações desenvolvidas pelos seres humanos. 
Enquanto que a Ética busca as justificativas para as 
ações, a Moral e a Lei estabelecem regras para as 
mesmas. A Ética Aplicada às questões de atenção à saúde 
e da pesquisa em seres humanos é denominada 

 
(A) Ética Clínica. 
(B) Ética Filosófica. 
(C) Macrobiomédica. 
(D) Bioética. 
(E) Microbiomédica. 

 

36. No atendimento a um acidente de trabalho envolvendo 
líquido de origem desconhecida nos olhos do trabalhador, 
o procedimento correto para socorrê-lo é 

 
(A) encaminhar o trabalhador acidentado para atendi-

mento especializado, levando junto uma amostra 
do produto líquido. 

(B) procurar saber qual é o tipo de líquido que atingiu 
os olhos do trabalhador antes de buscar atendi-
mento especializado. 

(C) procurar atendimento especializado imediata-
mente após o trabalhador ter sido atingido nos 
olhos pelo líquido estranho. 

(D) remover o líquido estranho dos olhos através de 
lavagem em água corrente por, no mínimo, 15 minu-
tos antes de buscar atendimento especializado. 

(E) lavar os olhos do trabalhador por 30 minutos sem 
necessidade de buscar atendimento especializado. 

 
 
 
 
 
 

37. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, 
gratuitamente, Equipamentos de Proteção Indivi-
dual (EPIs) adequados ao risco, em perfeito estado 
de conservação e funcionamento.  
Com base nessa afirmação, considere as seguintes 
circunstâncias em que os EPIs devem ser fornecidos 
aos trabalhadores. 

 
I - Para atender a situações de emergência. 

II - Sempre que as medidas de ordem geral não 
ofereçam completa proteção contra os riscos de 
acidentes do trabalho ou de doenças profissionais 
e do trabalho. 

III - Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem 
sendo implantadas. 

IV - Para as atividades consideradas insalubres. 

V - Para as atividades consideradas perigosas. 
 

Quais estão de acordo com a Norma Regulamentadora 
nº 06 (NR-06)? 

 
(A) Apenas I, II e III. 
(B) Apenas I, II e IV. 
(C) Apenas I, III e V. 
(D) Apenas II, IV e V. 
(E) Apenas III, IV e V. 

 

38. Segundo a NR-06, existem dois tipos de respirador de 
adução de ar do tipo máscara autônoma: 

 
(A) o de circuito aberto e o de circuito fechado de 

demanda com pressão positiva para proteção das 
vias respiratórias em atmosferas com concentração 
de oxigênio menor ou igual a 12,5%, ou seja, em 
atmosferas imediatamente perigosas à vida e à 
saúde (IPVS). 

(B) o de circuito aberto e o de circuito fechado de 
demanda com pressão positiva para proteção das 
vias respiratórias em atmosferas com concentração 
de oxigênio menor ou igual a 21,0%, ou seja, em 
atmosferas IPVS. 

(C) o de circuito aberto e o de circuito fechado de 
demanda com pressão positiva para proteção das 
vias respiratórias em atmosferas com concentração 
de oxigênio menor ou igual a 18,0%, ou seja, em 
atmosferas IPVS. 

(D) o de circuito aberto e o de circuito semifechado de 
demanda com pressão positiva para proteção das 
vias respiratórias em atmosferas com concentração 
de oxigênio menor ou igual a 12,5%, ou seja, em 
atmosferas IPVS. 

(E) o de circuito fechado e o de circuito semiaberto de 
demanda com pressão positiva para proteção das 
vias respiratórias em atmosferas com concentração 
de oxigênio menor ou igual a 21,0%, ou seja, em 
atmosferas IPVS. 
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39. Segundo o disposto na Norma Regulamentadora nº 32 
(NR-32), assinale a alternativa que apresenta o proce-
dimento correto a ser realizado para que os trabalha-
dores com feridas ou lesões nos membros superiores 
possam iniciar suas atividades. 

 
(A) Comunicar verbalmente à chefia direta e iniciar 

imediatamente suas atividades. 
(B) Comunicar ao setor responsável pela administração 

de pessoal e iniciar imediatamente suas atividades. 
(C) Passar por avaliação médica obrigatória para obter 

documento de liberação para o trabalho. 
(D) Passar por avaliação médica periódica e iniciar suas 

atividades. 

(E) Proteger a lesão, sem necessidade de passar por 
avaliação médica. 

 

40. De acordo com a NR-32, fazem parte das obrigações 
mínimas do empregador para as atividades de limpeza 
e conservação: 

 
(A) providenciar produtos de limpeza adequados e 

orientar quanto à obrigatoriedade de varrição seca. 
(B) providenciar materiais e utensílios de limpeza que 

preservem a integridade física do trabalhador, 
proibir a varrição seca nas áreas internas e proibir 
o uso de adornos. 

(C) orientar quanto à manutenção da higiene pessoal, 
uso de uniformes durante o horário de trabalho e 
providenciar produtos de limpeza. 

(D) orientar quanto à manutenção da higiene pessoal 
e o uso de uniformes durante o horário de trabalho. 

(E) proibir a varrição úmida, o uso de adornos e o uso 
de escadas portáteis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


