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Instrução: As questões 01 a 05 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
 O fim de ano é sempre um período convidativo 
para o consumo: entra um dinheirinho com o 13º 
salário e são festas para todo o lado, confraternizações 
e distribuição de presentes. Esses compromissos nem 
sempre são aqueles que exigem grandes gastos. 
Entretanto, é importante estar atento, já que são os 
pequenos gastos que fogem ___ nosso controle e 
comprometem nossas finanças. 
 Controlar esses pequenos desperdícios requer pulso 
firme e atenção. Estar atento ___ esse tipo de gasto 
resolve grande parte das indesejáveis compras por 
impulso. Quando estamos diante de gastos de longo 
prazo, que geram impactos em nosso orçamento 
durante vários meses, é preciso mais atenção. Afinal, 
esses gastos devem ser incluídos nos planos. 
 Adquirir um carro, por exemplo, não significa apenas 
arcar com o seu valor de compra. É preciso considerar 
também gastos com combustível, seguro e manutenção. 
A simples troca de um carro mais simples por outro 
melhor pode implicar gastos maiores com combustível 
e seguro, por exemplo. 
 Não precisa andar por aí com uma calculadora 
embaixo do braço para fazer cálculos e simulações. 
Entretanto, seu planejamento deve ter, no mínimo, 
uma revisão mensal para verificar gastos que surgiram 
ou que deixaram de existir. Se houver sobras, o valor 
dessas sobras será ___ dimensão dos compromissos 
que você pode assumir.  
 Não saia ___ compras sem ter certeza de quanto 
pode gastar. Saiba quanto pode ser gasto antes de 
gastar. Essa consideração deve ser feita antes de 
assumir qualquer compromisso firme, como um finan-
ciamento. Aliás, nunca se esqueça de que você terá 
mais riqueza se, em vez de financiar, fizer uma 
poupança específica para a compra à vista de um 
bem. Tenha como componente de sua planilha de 
gastos secundários (aqueles que ocorrerão apenas se 
houver sobras) investimentos específicos em novos 
planos, como a troca do carro ou da casa. 

 
 

Adaptado de: Cuidados ao assumir gastos no fim de ano. 
www.maisdinheiro.com.br/artigos/5/81/cuidados-ao-
assumir-gastos-no-fim-de-ano; acessado em 30 set, 2013. 
 
 

01. Assinale a alternativa que preenche, correta e respec-
tivamente, as lacunas das linhas 07, 10, 27 e 29 do 
texto. 

 
(A) à – a – a – as 
(B) a – a – à – às 
(C) a – a – a – às 
(D) a – a – à – as 
(E) a – à – à – as 

 
 
 

02. Se a palavra compromissos (linha 04) estivesse no 
singular, quantas outras palavras deveriam ser alte-
radas na frase, para fins de concordância? 

 
(A) Duas. 
(B) Três. 
(C) Quatro. 
(D) Cinco. 
(E) Seis. 

 

03. Assinale a afirmativa correta. 
 

(A) A palavra período (linha 01) é acentuada por ter 
um ditongo. 

(B) A palavra combustível (linha 18) é acentuada 
pela mesma razão que a palavra específica 
(linha 35). 

(C) As palavras por, aí e com (linha 22) são todas 
monossilábicas. 

(D) A palavra cálculos (linha 23) é acentuada pela 
mesma razão que a palavra mínimo (linha 24). 

(E) A palavra também (linha 18) é acentuada por 
ser paroxítona terminada em -m. 

 

04. Considere as seguintes afirmativas em relação às ideias 
expressas no texto. 

 
I - O 13º salário deve ser aproveitado para compras 

de final de ano.  

II - Ao adquirirmos um carro, devemos ter em mente 
que precisamos mais do que o dinheiro para 
comprá-lo; é preciso dinheiro para mantê-lo. 

III - Os pequenos gastos, às vezes, podem comprometer 
o orçamento mensal. 

IV - Fazer um financiamento é uma maneira organizada 
de economizar sem comprometer o orçamento. 

V - É importante organizar um orçamento mensal para 
saber o quanto se pode gastar com compras 
eventuais. 

 
Quais estão corretas, de acordo com o texto? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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05. Assinale as afirmativas abaixo com V (verdadeiro) ou 
F (falso) em relação ao uso de conectores no texto. 

 
(  ) O conector Entretanto (linha 06) expressa uma 

ideia de conclusão. 
(  ) O conector já que (linha 06) expressa uma ideia 

de causa. 

(  ) O conector Afinal (linha 14) poderia ser substituído 
pelo conector Por isso, sem que houvesse signi-
ficativa alteração de sentido no texto. 

(  ) O conector Entretanto (linha 24) poderia ser 
substituído pelo conector Portanto, sem que 
houvesse alteração de sentido no texto. 

(  ) O conector Se (linha 26) expressa uma ideia de 
condição. 

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

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

Instrução: As questões 06 a 10 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
“Pular” café da manhã traz risco de sobrepeso 
 
 A maioria das pessoas já ouviu falar que o café da 
manhã é a mais importante refeição do dia. Entretanto, 
é comum observarmos adultos e crianças “pularem” 
essa refeição ou comerem qualquer coisa apressada-
mente nas primeiras horas da manhã. 
 O café da manhã repõe a energia e os nutrientes 
“gastos” pelo organismo durante o sono. Quando 
dormimos, embora o organismo continue trabalhando 
em um ritmo menor, certas funções básicas como o 
ato de respirar, o funcionamento cardíaco, a manu-
tenção da temperatura corporal e a _______ sanguínea 
são mantidos. Para isso, o corpo consome em média 
60 kcal por hora de sono. Todas essas funções básicas 
são sustentadas por nossas reservas de nutrientes – 
principalmente de _______, que é armazenada no 
fígado sob a forma de glicogênio. Por isso, quando 
acordamos, necessitamos de “combustível” para 
retomar as atividades e iniciar um dia ativo. 
 Comer bem logo de manhã não significa comer 
muito, mas comer de forma equilibrada e saudável. O 
café da manhã deve representar cerca de 25% das 
calorias totais diárias de uma pessoa. Por isso, supondo 
que um indivíduo adulto consuma 2.000 calorias ao 
dia, 500 calorias desse total devem compor o café da 
manhã. É importante também observar a qualidade 
nutricional dos alimentos que irão ser _______ durante 
essa refeição. Eles devem ser ricos em carboidratos 
complexos, fibras, vitaminas, minerais e proteínas. 
 Um bom café da manhã deve ser composto de 
laticínios desnatados (leite, queijo, iogurte, etc.), 
pães integrais, cereais ricos em fibras (aveia, farelo de 
trigo, centeio, cevada, etc.) e frutas variadas ou sucos 
naturais. O peito de peru pode ser utilizado como uma 
fonte de proteína, assim como os _______, que também 
são ricos em cálcio. Os pães integrais e os cereais 
fornecem carboidratos complexos e fibras, e as frutas 
e sucos contribuem para o fornecimento de fibras, 
vitaminas e minerais. 
 
Adaptado de: 'Pular' café da manhã ou tomá-lo malfeito 
traz risco de sobrepeso. 
http://www2.uol.com.br/vyaestelar/cafe_da_manha.htm; 
acessado em 30 set, 2013. 
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06. Assinale a alternativa que apresenta a grafia correta 
das palavras que preenchem as lacunas nas linhas 11, 
15, 26 e 34 do texto. 

 
(A) circulassão – glicose – injeridos – latissínios 
(B) circulação – glicose – injeridos – laticínios 

(C) circulação – gligoze – injeridos – laticínios 

(D) circulação – glicose – ingeridos – laticínios 
(E) circulassão – glicoze – ingeridos – latissínios 

 

07. Se a palavra café (linha 06) estivesse no plural, quantas 
outras palavras seriam alteradas na frase, para fins 
de concordância? 

 
(A) Uma. 
(B) Duas. 
(C) Três. 
(D) Quatro. 
(E) Cinco. 
 

08. Em relação à pontuação do texto, assinale a afirmativa 
correta. 

 
(A) Nas linhas 07 e 08, se a oração Quando dormi-

mos estivesse no final da frase, essa frase teria 
apenas duas vírgulas. 

(B) Nas linhas 16 e 17, se a oração quando acorda-
mos estivesse no final da frase, essa frase não 
teria vírgulas. 

(C) O travessão da linha 14 poderia ser substituído 
por um sinal de dois pontos (:), sem prejuízo de 
correção da frase. 

(D) A regra que regula o uso da vírgula na frase Eles 
devem ser ricos em carboidratos complexos, 
fibras, vitaminas, minerais e proteínas 
(linhas 27-28) é a mesma que regula a vírgula na 
frase O peito de peru pode ser utilizado como 
uma fonte de proteína, assim como os lati-
cínios, que também são ricos em cálcio 
(linhas 33-34). 

(E) A vírgula antes de e (linha 36) se justifica porque 
esse conector está separando duas orações com 
sujeitos distintos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09. Considere as afirmativas abaixo em relação às ideias 
expressas no texto. 

 
I - O café da manhã, apesar de muitas vezes negli-

genciado, deve ser considerado uma refeição 
muito importante.  

II - Uma vez que o café da manhã tem o papel apenas 
de repor a energia e os nutrientes gastos pelo 
organismo durante o sono, não é necessário que 
seja uma refeição rica em nutrientes. 

III - O café da manhã e o jantar devem ser considerados 
as principais refeições do dia. 

IV - Comidas com baixo teor nutritivo e alto teor caló-
rico devem ser evitadas, não apenas no café da 
manhã, como também nas demais refeições 
(almoço e jantar). 

V - Para uma dieta diária de 3.500 calorias, deve-se 
reservar cerca de ¼ das calorias para alimentos 
consumidos no café da manhã. 

 
Quais estão corretas, de acordo com o texto? 

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

 

10. Assinale a afirmativa correta, com relação a elementos 
coesivos presentes no texto. 

 
(A) O conector embora (linha 08) expressa a ideia 

de oposição. 

(B) O pronome isso (linha 12) retoma a ideia de que 
algumas funções corporais básicas são mantidas 
durante o sono (tal como a respiração, o funciona-
mento do coração, etc.). 

(C) A expressão Todas essas funções básicas 
(linha 13) retoma as funções corporais básicas 
mencionadas anteriormente, como o ato de 
respirar, o funcionamento cardíaco e a audição. 

(D) Na linha 19, logo poderia ser substituído por por 
isso, assim como, na linha 22, Por isso poderia 
ser substituído por Logo, sem que houvesse 
alteração de sentido no texto. 

(E) O pronome Eles (linha 27) retoma a qualidade 
nutricional (linha 25-26). 
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11. Considere as seguintes funções. 
 

I - Identificar os riscos do processo de trabalho e 
elaborar o mapa de riscos, com a participação do 
maior número de trabalhadores. 

II - Realizar, a cada reunião, avaliação do cumprimento 
das metas fixadas em seu plano de trabalho e 
discutir as situações de risco que foram identifi-
cadas. 

III - Colaborar no desenvolvimento e implementação 
do PPRA, PCMAT e de outros programas relacio-
nados à segurança e saúde no trabalho. 

 
Quais NÃO são atribuições da CIPA? 

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

 

12. Assinale as afirmativas abaixo com V (verdadeiro) ou 
F (falso), no que se refere à instauração e funciona-
mento de CIPA. 

 
(  ) Reuniões ordinárias de CIPA ocorrerão durante o 

expediente normal da empresa. 
(  ) O membro titular perderá o mandato, sendo subs-

tituído por suplente, quando faltar a mais de três 
reuniões ordinárias sem justificativa. 

(  ) O treinamento de membro eleito em processo 
extraordinário deve ser realizado no prazo máximo 
de trinta dias, contados a partir da data da posse. 

(  ) A vacância definitiva de cargo ocorrida durante o 
mandato será suprida por suplente, obedecida a 
ordem de colocação decrescente que consta na 
ata de eleição, devendo os motivos ser registrados 
em ata de reunião. 

(  ) No caso de afastamento definitivo do vice-presi-
dente, os membros titulares da representação dos 
empregados escolherão o substituto, dentre seus 
titulares, em três dias úteis. 

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

 
(A) V – V – F – F – V. 
(B) F – V – V – F – V. 

(C) F – F – V – V – F. 
(D) V – F – F – V – F. 

(E) V – F – V – V – V. 
 
 
 
 
 
 
 

13. Com base na legislação contra incêndio adotada pelo 
município de Porto Alegre, assinale as afirmações abaixo 
com V (verdadeiro) ou F (falso). 

  
(  ) Para prédios com classificação de risco Pequeno, 

a distância máxima para um indivíduo alcançar 
um extintor de incêndio é de 30 m. 

(  ) Para prédios com classificação de risco Médio, a 
área de ação máxima de um extintor de incêndio 
é de 150 m2. 

(  ) Para qualquer classificação de risco, é exigida, no 
mínimo, uma unidade extintora por pavimento. 

(  ) Os extintores não devem ter sua parte superior a 
mais de 1,60 m acima do piso. 

(  ) É permitida a instalação de extintores em bateria 
em locais onde a liberdade das pessoas sofra 
restrições. 

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

(C) F – F – V – V – F. 
(D) V – F – F – V – F. 

(E) F – V – V – V – V. 
 

14. Com base na legislação contra incêndio adotada pelo 
município de Porto Alegre, assinale a alternativa 
que apresenta uma unidade extintora com sua respec-
tiva configuração agente/quantidade. 

 
(A) Água-gás/10 kg. 

(B) Espuma química/10 litros. 

(C) Espuma mecânica/10 kg. 
(D) Dióxido de carbono/6 kg. 

(E) Pó químico/4 kg. 
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15. Com base na legislação contra incêndio adotada pelo 
município de Porto Alegre, assinale a afirmativa 
INCORRETA quanto à compartimentação de um 
prédio. 

 
(A) A compartimentação vertical é constituída por 

entrepiso executado em concreto armado, resis-
tente a 4 h de fogo, devendo as aberturas perten-
centes aos riscos isolados, localizados no mesmo 
plano de fachada, manter entre si afastamentos 
mínimos de 3 m.  

(B) A compartimentação vertical pode ser constituída 
por aba ou marquise em concreto armado com 
balanço mínimo de 90 cm, a partir do paramento 
externo da fachada do pavimento superior. 

(C) A compartimentação vertical pode ser constituída 
por recuo mínimo de 50 cm do pavimento superior. 

(D) A compartimentação horizontal deve possuir 
paredes corta-fogo que ultrapassem em, no 
mínimo, 50 cm o telhado mais elevado. 

(E) Na compartimentação horizontal, quando as 
aberturas consideradas estiverem localizadas no 
mesmo plano de fachada, em lados opostos da 
parede corta-fogo, o afastamento deve ser de 
1,40 m.  

 

16. Para intervir em instalações elétricas energizadas com 
alta tensão, com anuência formal da empresa, é 
necessário que o trabalhador seja 

 
(A) qualificado, capacitado, autorizado para o serviço 

e habilitado pela CIPA da empresa. 
(B) não qualificado, capacitado, autorizado para o 

serviço e treinado com base na NR-10. 

(C) experiente e autorizado pelo SESMT. 
(D) apto para o serviço e autorizado pelo médico do 

trabalho. 
(E) qualificado, capacitado, autorizado para o serviço 

e legalmente habilitado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Considere os procedimentos abaixo. 
 

I - Impedimento de reenergização. 

II - Proteção dos elementos energizados na zona 
controlada. 

III - Seccionamento. 

IV - Instalação de sinalização de impedimento de 
reenergização. 

V - Instalação de aterramento temporário. 

VI - Constatação de ausência de tensão. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de realização dos procedimentos para que se 
realize intervenção em instalação desenergizada. 
 
(A) III – I – VI – V – II – IV 
(B) III – VI – V – II – IV – I 
(C) VI – I – III – II – IV – V 
(D) VI – IV – V – II – III – I 
(E) V – I – VI – III – II – IV 

 

18. Considere as seguintes medidas de proteção a serem 
adotadas em trabalhos com máquinas e equipamentos. 

 
I - Medidas administrativas ou de organização do 

trabalho. 

II - Medidas de proteção coletiva. 
III - Medidas de proteção individual. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta 
de prioridade de adoção dessas medidas. 

 
(A) I – II – III 
(B) I – III – II 
(C) II – I – III 
(D) II – III – I 
(E) III – II – I 

 

19. Assinale a afirmativa INCORRETA em relação aos 
meios de acesso permanentes com base na NR-12. 

 
(A) Consideram-se meios de acesso elevadores, 

rampas, passarelas, plataformas ou escadas de 
degraus. 

(B) Devem apresentar pisos e degraus constituídos de 
materiais ou revestimentos antiaderentes. 

(C) Escadas e rampas devem ser localizadas e instala-
das de modo a prevenir riscos de queda, escorre-
gamento, tropeçamento e dispêndio excessivo de 
esforços físicos pelos trabalhadores ao utilizá-las. 

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

(E) As escadas de degraus com espelho devem ter 
largura de 60 cm a 80 cm. 

 
 
 
 



 
 

FAURGS – HCPA – Edital 06/2013  PS 73 – TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

 Pág. 8 

 

 

20. A NR-35 estabelece alguns quesitos para trabalhadores 
em atividades envolvendo altura. Em relação a essas 
atividades, assinale a afirmativa correta. 

 
(A) O ponto de ancoragem deve ser selecionado por 

profissional treinado e autorizado. 

(B) É obrigatório o uso de absorvedor de energia onde 
o comprimento do talabarte for maior que 0,9 m. 

(C) Todo trabalho em altura pode ser precedido de 
Análise de Risco. 

(D) No planejamento dos trabalhos em altura, devem 
ser adotadas medidas que eliminem o risco de 
queda dos trabalhadores, precedidas por medidas 
que minimizem as consequências da queda. 

(E) O cinto de segurança deve ser do tipo paraquedista, 
com dois talabartes. 

 

21. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
relacionando os cargos às suas respectivas funções em 
trabalhos realizados em espaços confinados, conforme 
prevê a NR-33.  

 
(1) Vigia 
(2) Supervisor de Entrada 

 
(  ) Emitir a Permissão de Entrada e de Trabalho antes 

do início das atividades. 
(  ) Permanecer fora do espaço confinado, junto à 

entrada, em contato permanente com os traba-
lhadores autorizados. 

(  ) Executar os testes, conferir os equipamentos e os 
procedimentos contidos na Permissão de Entrada 
e de Trabalho. 

(  ) Assegurar que os serviços de emergência e 
salvamento estejam disponíveis e que os meios 
para acioná-los estejam operantes. 

(  ) Ordenar o abandono do espaço confinado sempre 
que reconhecer algum sinal de alarme, perigo, 
sintoma, queixa, condição proibida, acidente, 
situação não prevista ou quando não puder 
desempenhar efetivamente suas tarefas. 

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

 
(A) 2 – 2 – 1 – 2 – 1. 

(B) 1 – 1 – 2 – 2 – 2. 
(C) 2 – 1 – 1 – 1 – 2. 

(D) 2 – 1 – 2 – 2 – 1. 
(E) 1 – 2 – 1 – 1 – 1. 

 
 
 
 
 
 
 

22. Considere um trabalhador com jornada diária de 8 
horas exposto aos seguintes níveis de ruído contí-
nuo/tempo de exposição: 90 dB(A) por 3 horas, 
85 dB(A) por 3 horas e 80 dB(A) por 2 horas. 
 
Como esse trabalhador deverá ter sua atividade 
enquadrada? 

 
(A) Insalubre em grau médio. 

(B) Insalubre em grau mínimo. 
(C) Insalubre em grau máximo. 

(D) Exposição não permitida (grave e iminente risco). 
(E) Salubre. 

 

23. Nos locais de trabalho onde são executadas atividades 
que exijam solicitação intelectual e atenção constantes, 
alguns parâmetros devem ser observados, EXCETO: 

 
(A) níveis de ruído de acordo com o estabelecido na 

NBR n.º 10.152. 
(B) índice de temperatura efetiva entre 20ºC e 23ºC. 
(C) velocidade do ar não superior a 0,75 m/s. 

(D) umidade relativa do ar não superior a 40%. 
(E) níveis mínimos de iluminamento a serem obser-

vados nos locais de trabalho são valores de ilumi-
nâncias estabelecidos na NBR n.º 5.413. 
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24. Com relação à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
quanto ao adicional de insalubridade, observe as afir-
mações abaixo. 

 
I - O direito do empregado ao adicional cessará com 

a eliminação do risco à sua saúde ou integridade 
física, nos termos da Seção XIII do Artigo 191 e 
das normas expedidas pelo Ministério do Tra-
balho. 

II - A caracterização e a classificação da insalubridade, 
segundo as normas do Ministério do Trabalho, 
far-se-á através de perícia a cargo de Médico do 
Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho 
da empresa. 

III - É facultado às empresas e aos sindicatos das 
categorias profissionais interessadas requererem 
ao Ministério do Trabalho a realização de perícia 
em estabelecimento ou setor deste, com o objetivo 
de caracterizar e classificar ou delimitar as ativi-
dades insalubres ou perigosas. 

IV - Arguido em juízo, seja por empregado, seja por 
sindicato em favor de grupo de associado, o juiz 
designará perito habilitado na forma do Artigo 
195, parágrafo II, e onde não houver, não será 
acionado o Ministério do Trabalho.  

 
Quais estão corretas? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. De acordo com os Princípios de Biossegurança, os 
laboratórios foram classificados em quatro níveis, 
que consistem em combinações de práticas e técnicas 
de laboratório, equipamentos de segurança e instalações 
do laboratório. Cada combinação é especificamente 
adequada para operações realizadas, vias de transmis-
sões documentadas ou suspeitas de agentes infecciosos 
e funcionamento ou atividade do laboratório.  

 
Os perigos ___________ em relação aos funcionários 
que trabalham com esses agentes estão relacionados 
com acidentes percutâneos das exposições da 
membrana mucosa ou com a ingestão de materiais 
infecciosos. Embora os organismos rotineiramente 
manipulados em um nível de biossegurança 
_________ não sejam transmitidos por aerossóis, 
deve haver procedimentos envolvendo o alto potencial 
para a produção de salpicos ou aerossóis que possam 
aumentar o risco de exposição. Outras barreiras 
____________, como os escudos para borrifos, as 
proteções faciais, os aventais e as luvas, devem ser 
utilizadas de maneira adequada. As barreiras 
____________, como pias para higienização das mãos 
e instalações para descontaminação de lixo, devem 
existir com o objetivo de reduzir a contaminação 
potencial do meio ambiente. 

 
Assinale a alternativa que preenche correta e respecti-
vamente as lacunas do texto acima. 

 
(A) primários – três – secundárias – primárias 

(B) secundários – dois – primárias – secundárias 
(C) secundários – três – primárias – secundárias 

(D) primários – dois – secundárias – primárias 
(E) primários – dois – primárias – secundárias 

 

26. Considere as seguintes prestações. 
 

I - Aposentadoria por invalidez. 
II - Aposentadoria por tempo de contribuição. 

III - Aposentadoria especial. 

IV - Salário-família. 
V - Pensão por morte.  

VI - Auxílio-reclusão.  
 

Quais constituem benefícios e serviços garantidos ao 
segurado pelo Regime Geral de Previdência Social? 

 
(A) Apenas I, II, III e IV. 
(B) Apenas I, II, III e V. 
(C) Apenas I, II, III, IV e VI. 
(D) Apenas II, IV, V e VI. 
(E) Apenas III, IV, V e VI. 
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27. Toda caldeira deve possuir "Manual de Operação" 
atualizado, em língua portuguesa, em local de fácil 
acesso aos operadores, contendo normas e diretrizes 
técnicas. 

 
Assinale a alternativa cujo procedimento NÃO faz 
parte desse Manual. 

 
(A) Procedimentos de partidas e paradas. 
(B) Procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. 

(C) Procedimentos para situações de emergência. 

(D) Procedimentos gerais de segurança, saúde e de 
preservação do meio ambiente. 

(E) Procedimentos para atendimento de primeiros 
socorros. 

 

28. Em relação aos Equipamentos de Segurança, conforme 
a NR-06, assinale a alternativa INCORRETA. 

 
(A) Nas empresas desobrigadas a constituir SESMT, 

cabe ao empregador selecionar o EPI adequado 
ao risco, mediante orientação de profissional tecni-
camente habilitado, ouvida a CIPA ou, na falta 
desta, o responsável pela aquisição e trabalhadores 
usuários. 

(B) Compete ao SESMT, ouvida a Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes – CIPA e trabalhadores 
usuários, recomendar ao empregador o EPI ade-
quado ao risco existente em determinada atividade. 

(C) A empresa é obrigada a fornecer aos empregados 
EPI adequado ao risco, sempre que as medidas de 
ordem geral não ofereçam completa proteção 
contra os riscos de acidentes de trabalho. 

(D) A empresa é obrigada a fornecer ao empregados 
EPI adequado ao risco enquanto as medidas de 
proteção coletiva estiverem sendo implantadas.  

(E) A empresa é obrigada a fornecer aos empregados 
EPI adequado ao risco, para atender a situações 
de emergência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. No que se refere a andaimes, dentre as alternativas 
abaixo, assinale a que NÃO está estabelecida na NR-18. 

 
(A) É proibida, sobre o piso de trabalho de andaimes, 

a utilização de escadas e outros meios para se 
atingirem lugares mais altos. 

(B) O acesso aos andaimes tubulares deve ser feito 
de maneira segura, por escada incorporada à sua 
estrutura, a qual pode ser de uso coletivo, montada 
interna ou externamente ao andaime, com largura 
mínima de setenta centímetros, corrimãos e 
degraus antiderrapantes. 

(C) É proibido trabalhar em andaimes apoiados sobre 
cavaletes que possuam altura superior a 2 m e 
largura inferior a 0,90 cm. 

(D) É proibido o deslocamento das estruturas dos 
andaimes com trabalhadores sobre os mesmos. 

(E) As torres de andaimes não podem exceder, em 
altura, quatro vezes a menor dimensão da base 
de apoio, quando não estaiadas. 

 

30. De acordo com a NR-32, em todo local onde exista a 
possibilidade de exposição ao agente biológico deverá 
haver 

 
(A) lavatório e chuveiro com água quente, toalha 

descartável e lixeira com pedal. 
(B) dispenser para álcool gel, toalha de papel e lixeira 

sem contato manual. 

(C) lavatório para higiene das mãos, sabonete líquido, 
toalha descartável e lixeira sem contato manual. 

(D) chuveiro, sabonete líquido, dispenser para álcool 
gel e toalha descartável. 

(E) almotolia de álcool gel, toalha de papel e lixeira 
sem contato manual. 

 

31. Equipara-se ao acidente de trabalho, para efeitos da 
Lei n.º 8.213/91, o acidente sofrido pelo trabalhador, 
ainda que fora do local e horário de trabalho 

 
(A) em razão de ofensa física intencional, inclusive de 

terceiro, por motivo de disputa relacionada ao 
trabalho. 

(B) decorrente de ato de imprudência, de negligência 
ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de 
trabalho.  

(C) decorrente de ato de agressão, sabotagem ou 
terrorismo praticado por terceiro ou companheiro 
de trabalho.  

(D) em decorrência de desabamento, inundação, 
incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes 
de força maior. 

(E) na prestação espontânea de qualquer serviço à 
empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar 
proveitos. 
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32. Durante a elaboração do Mapa de Risco de um 
determinado setor da empresa, os trabalhadores 
concluíram que o círculo maior do mapa deveria ser 
dividido ao meio e pintado com as cores verde e ama-
rela; o círculo intermediário deveria ser pintado total-
mente na cor azul; e o círculo menor deveria ser 
pintado totalmente na cor vermelha. A representação 
deste Mapa de Risco significa que 

 
(A) não existem riscos biológicos neste setor. 
(B) o risco químico é maior que o risco físico. 

(C) os maiores riscos são os químicos e ergonômicos. 
(D) o risco de acidente é o maior risco do setor. 

(E) os riscos físicos são os menores do setor. 
 

33. Acerca do PPP, assinale a afirmativa INCORRETA. 
 

(A) Deve ser atualizado sempre que houver alteração 
que implique mudanças de informações contidas 
nas suas seções. 

(B) É obrigatória a entrega de cópia do PPP pela 
empresa ao empregado no ato da demissão.  

(C) Deve conter informações administrativas, registros 
ambientais e monitorização biológica do período 
das atividades exercidas pelo trabalhador. 

(D) Visa identificar a condição física e psíquica do 
trabalhador para o desempenho de uma atividade. 

(E) Deve ser preenchido com base em programas 
como, PPRA, PCMSO, entre outros. 

 

34. Segundo a NR-33, a gestão de segurança e saúde deve 
ser planejada, programada, implementada e avaliada, 
incluindo medidas técnicas de prevenção, medidas 
administrativas e pessoais, e capacitação para trabalho 
em espaços confinados. Dentre as medidas relacionadas 
abaixo, assinale a que corresponde a uma medida 
técnica de prevenção. 

 
(A) Identificar, isolar e sinalizar os espaços confina-

dos para evitar a entrada de pessoas não autori-
zadas. 

(B) Possuir um sistema de controle que permita a 
rastreabilidade da Permissão de Entrada e Trabalho. 

(C) Proibir a designação de trabalhadores para ativi-
dades em espaços confinados sem a prévia capaci-
tação do mesmo. 

(D) Implementar procedimentos para trabalho em 
espaços confinados. 

(E) Solicitar que o supervisor de entrada desempenhe 
a função de vigia. 

 
 
 
 
 
 
 

35. Considere as ações abaixo. 
 

I - Antecipação e reconhecimento dos riscos. 
II - Estabelecimento de prioridades e metas de avalia-

ção e controle. 
III - Avaliação física dos trabalhadores e da exposição 

aos riscos. 

IV - Implantação de medidas de controle e avaliação 
de sua eficácia. 

V - Monitoramento da exposição aos riscos. 
VI - Registro e divulgação dos prontuários. 

 
Quais constituem etapas previstas para a elaboração 
do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais? 

 
(A) I, II, IV, e V. 

(B) I, II, III, IV e VI. 
(C) I, III, V e VI. 

(D) II, III, IV e V. 

(E) II, III, IV, V e VI. 
 

36. A NR-20 determina as medidas de segurança para 
trabalho com líquidos e gases inflamáveis e divide 
as instalações em classes. Os critérios comuns usados 
pelo MTE para definir o enquadramento de uma 
instalação nessas classes são: 

 
(A) grau de risco, quantidade de trabalhadores próprios 

e terceirizados, quantidade total de produto 
estocado. 

(B) capacidade de armazenamento de forma transitória 
de líquidos e gases inflamáveis, tipo de atividade 
e quantidade de trabalhadores que permanecem 
pelo menos meio turno da jornada de trabalho na 
instalação. 

(C) atividade desenvolvida e capacidade de armaze-
namento de forma permanente e/ou transitória. 

(D) quantidade de trabalhadores, tipo de atividade e 
capacidade de armazenamento de forma perma-
nente e/ou transitória. 

(E) quantidade de trabalhadores, quantidade total de 
líquidos combustíveis e capacidade de armazena-
mento desses líquidos de forma permanente. 
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37. Assinale as afirmações abaixo com V (verdadeiro) ou 
F (falso), no que se refere às recomendações previs-
tas na NR-32, de modo a preservar a segurança dos 
trabalhadores nos serviços de saúde. 

 
(  ) É vedado aos trabalhadores pipetar com a boca. 

(  ) Todos os lavatórios e pias devem possuir torneiras 
ou comandos que dispensem o contato das mãos 
quando da abertura da torneira. 

(  ) O transporte de materiais que possa comprometer a 
segurança e a saúde do trabalhador deve ser efe-
tuado com auxílio de meios mecânicos ou eletro-
mecânicos. 

(  ) Os manuais do fabricante de todos os equipamentos 
e máquinas, impressos em língua inglesa, devem 
estar disponíveis aos trabalhadores envolvidos. 

(  ) Os dispositivos de ajuste dos leitos devem ser 
submetidos à manutenção preventiva, assegurando 
a lubrificação permanente, de forma a garantir 
sua operação por meios eletrônicos. 

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

 
(A) V – V – F – F – V. 

(B) F – V – F – V – F. 

(C) F – F – V – F – V. 
(D) V – F – V – F – F. 

(E) F – V – V – V – V. 
 

38. Assinale a alternativa que apresenta as atividades e 
operações consideradas perigosas de acordo com a 
NR-16. 

 
(A) Manuseio, armazenagem e transporte de líquidos 

inflamáveis em embalagens certificadas. 

(B) Manuseio, armazenagem e transporte de recipientes 
de até cinco litros, lacrados na fabricação. 

(C) Transporte de vasilhames (em carreta ou cami-
nhão de carga), contendo inflamáveis gasosos e 
líquidos, em quantidade total igual ou superior a 
135 quilos e 250 litros, respectivamente. 

(D) Vigilância patrimonial em edifícios com tanques 
de inflamáveis enterrados. 

(E) Enchimento de vasilhames com inflamáveis líquidos 
em locais abertos, realizado em área delimitada 
por círculo com raio de 7,5 metros com centro 
nos bicos de enchimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

39. Com relação à CLT, assinale a afirmativa INCORRETA. 
 

(A) Entre 2 jornadas de trabalho haverá um período 
mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. 

(B) Deverá ser assegurado a todo empregado um 
descanso semanal de 24 horas consecutivas, o 
qual, salvo motivo de conveniência pública ou 
necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir 
com o domingo, no todo ou em parte, salvo se 
estabelecida escala de revezamentos. 

(C) Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração 
exceda 6 horas, é obrigatória a concessão de um 
intervalo para repouso ou alimentação, o qual será 
de, no mínimo, 1 hora e, salvo acordo escrito ou 
contrato coletivo em contrário, não poderá exceder 
2 horas. 

(D) Os intervalos de descanso não serão computados 
na duração do trabalho. 

(E) Não excedendo 6 horas de trabalho será obrigatório 
um intervalo de 15 minutos quando a duração desse 
trabalho ultrapassar 5 horas. 

 

40. Assinale a alternativa que apresenta o benefício que 
segundo o Regulamento da Previdência Social, depende 
de prazo de carência para a concessão. 

 
(A) pensão por morte 
(B) auxílio-reclusão 

(C) aposentadoria especial 

(D) auxílio-doença 
(E) auxílio-acidente 

 
 


