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Instrução: As questões 01 a 10 referem-se ao texto
abaixo.
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.
41.
42.

Nosso cotidiano é recheado de atitudes enganadoras
e tapeadoras que não deixam de ser falcatruas.
Acompanhamos com frequência pessoas usando de
esperteza para tirar vantagem. É difícil nos opormos
_________ isso, pois muitas vezes nos identificamos
inconscientemente com o espertalhão e com o desejo
de também levarmos vantagem.
Exemplos de falcatruas: quando o filho pega o
carro escondido do pai, e a mãe alia-se a ele para
que o pai não saiba; quando o rapaz alia-se ao pai
para que a mãe não saiba que a namorada engravidou.
Aceitamos a corrupção na política. Assistimos
_________ jogadores de futebol simulando agressões
e causando a punição do adversário, o que é aplaudido
pelos torcedores.
Outro dia, dei uma palestra num colégio “top” de
Porto Alegre e fui ao banheiro dos alunos homens do
segundo grau. Para minha surpresa, não havia papel
higiênico nem toalhas para secar as mãos. Saindo do
banheiro, deparei com uma atendente numa mesa
onde havia papel. Perguntei a razão dessa conduta.
Disse que os alunos entupiam os vasos ou jogavam o
rolo de papel pela janela. Pensei: “Aqui o colégio é
refém dos alunos. Tudo indica que os colégios não
desejam __________com os alunos, pois poderão
perdê-los para outros colégios mais tolerantes com os
distúrbios de conduta”.
Escuto seguidamente que alguém usa droga devido
_________ más companhias. Não tenho dúvida de
que as más companhias estão dentro de nós, em
nosso caráter. Nossa sociedade é conivente com as
falcatruas do dia a dia, amparadas no desejo de levar
vantagem e na ideia de que os meios justificam os fins.
Este jeito de levar a vida poderá estimular nas
crianças e jovens a percepção de que tudo vale a pena
e de que tudo dará certo lá na frente. Crescem com a
ideia de que dinheiro, amigos influentes e conquistas
amorosas são o sentido da vida. Doce ilusão. Alcançam
seus objetivos, mas ficam vazios internamente,
deprimidos; desenvolvem ________, síndrome de
pânico, bebem em _________ ou usam outras drogas.
E a vida segue sem sentido.

02. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas das linhas 25, 40 e 41.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

endurecer – anciedades – exseço
endurescer – anciedades – excesso
endurecer – ansiedades – excesso
endurescer – ansiedades – escesso
endurescer – ansiedades – excesso

03. O principal objetivo do texto é
(A) alertar os pais para o perigo do uso das drogas,
que levam à destruição da personalidade dos
jovens e, consequentemente, à prática dos mais
variados tipos de delitos.
(B) salientar a importância de uma sociedade baseada em valores como a honestidade e a responsabilidade, o que possibilitaria um ser humano mais
pleno e preparado para enfrentar a vida.
(C) denunciar as escolas que se preocupam muito
mais com a manutenção do seu quadro de alunos
do que com a formação moral dos educandos,
gerando cidadãos inconsequentes e despreparados.
(D) descrever a sociedade brasileira atual, em que
predominam a cobiça e a competição, afastando o
homem dos valores essenciais.
(E) definir “falcatrua” e mostrar como essa prática
desonesta está impregnada no modo de vida
contemporâneo, ocasionando múltiplos malefícios às pessoas mais frágeis.
04. Pela leitura do texto, pode-se concluir que o autor

Adaptado de TOMBINI, Nélio. As falcatruas do dia a dia. In:
Zero Hora, 7 de julho de 2010

(A) apresenta uma postura saudosista com relação
aos padrões de convivência social, já que atualmente imperam atitudes enganadoras e egoístas.
(B) possui uma visão pessimista diante da vida atual,
evidenciando descrença na possibilidade de
mudança.
(C) recrimina o uso de bebidas alcoólicas, pois elas
fazem parte do quadro de fragilização do ser
humano que ele apresenta.
(D) condena a ambição humana, vendo-a como um
vício e como um fator de corrupção da sociedade.
(E) considera a atitude de pais e educadores como
fundamental para a criação de novos valores de
convivência social.

01. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas das linhas 05, 13 e 29.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

à
a
à
a
a

–
–
–
–
–

a – às
a – as
aos – a
a – às
à–a
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05. Assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, os vocábulos que podem substituir simulando (l. 13), tolerantes (l. 26) e conivente (l. 31),
mantendo o sentido que essas palavras possuem no
texto.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

falseando – flexíveis – intransigente
criando – democráticos – indulgente
encenando – despreocupados – cúmplice
fingindo – condescendentes – complacente
fabricando – liberais – impassível

06. Considere as possíveis transformações para a frase
Saindo do banheiro (l. 19-20).

08. A expressão com frequência (l. 03) pode ser substituída, sem prejuízo do significado do texto nem de
sua correção gramatical, por
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

muitas vezes.
certas vezes.
às vezes.
por vezes.
de vez em quando.

09. Alterando-se, na última frase (l. 04-07) do primeiro
parágrafo, as formas que estão na primeira pessoa
do plural para a segunda pessoa do singular, as formas
respectivas resultantes serão:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I - Logo que saí do banheiro.
II - Ao sair do banheiro.
III- Depois que saí do banheiro.
IV - Quando saía do banheiro.

se opor, se identificou, levar.
se opuser, se identifica, levar.
se opores, se identificaste, levares.
te opor, te identifica, levar.
te opores, te identificas, levares.

V - Mal saía do banheiro.
10. Numere os parênteses da segunda coluna de modo a
identificar as formas verbais que estejam conjugadas
no mesmo tempo e no mesmo modo.

Quais mantêm o exato significado da frase original?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

III.
I e V.
II e IV.
I, II e V.
I, III e IV.

(1) fui (l. 17)
(2) havia (l. 18)
(3) desejam (l. 25)
(4) poderão (l. 25)

07. Considere as afirmativas abaixo, com relação ao texto.

( ) escuto (l. 28)

I - pelos torcedores (l. 15) e pela janela (l. 23)
exercem a mesma função dentro das suas respectivas frases.
II - para tirar vantagem (l. 04) e para secar as
mãos (l. 19) exercem a mesma função dentro
das suas respectivas frases.
III- de que tudo vale a pena (l. 35) e de que tudo
dará certo lá na frente (l. 36) complementam,
ambas, a palavra percepção (l. 35).
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

( ) dará (l. 36)
( ) entupiam (l. 22)
( ) deparei (l. 20)
Assinale a alternativa que completa corretamente os
parênteses da segunda coluna, de cima para baixo.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1
3
2
4
1

–
–
–
–
–

3
4
1
2
4

–
–
–
–
–

2
2
4
3
3

–
–
–
–
–

4.
1.
3.
1.
2.

Apenas I .
Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.
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Instrução: Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas das questões 11
a 15.

16. São poderes do Município, à luz da Lei Orgânica do
Município de Alvorada:
I - o Executivo.
II - o Legislativo.
III- o Judiciário.

11. ________________ logo cedo as alterações que elas
________________ fariam e que iriam ____________
ao processo.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ficaram acertadas – mesmas – anexas
Ficou acertado – mesmo – anexo
Ficou acertadas – mesmo – anexo
Ficaram acertadas – mesmo – anexo
Ficou acertadas – mesmas – anexas

12. Já _____________ muitos anos que só _____________
ruínas das edificações que _____________ nesta região.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Quais estão corretas?
Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.

17. À luz da Lei Orgânica do Município de Alvorada, a
iniciativa de leis municipais cabe
I - a qualquer vereador.

fazem – existe – haviam
fazem – existe – havia
fazem – existem – haviam
faz – existem – havia
faz – existem – haviam

II - ao Prefeito.
III- a qualquer eleitor individualmente, mas, nesse caso,
mediante protocolo na Câmara de Vereadores.
Quais estão corretas?

13. A maneira como são expostos os assuntos não
___________ os alunos, que disso se _____________.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

atraem – queixa
atrai – queixam
atraem – queixaram
atrai – queixou
têm atraído – queixaram

14. A casa _____________ eu quero ir, está com a porta
_____________ aberta e com _____________ arbustos
na frente.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

18. Considere as assertivas abaixo, à luz do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Alvorada – Lei 730/1994.

que – meia – bastante
em que – meio – bastante
a que – meio – bastantes
em que – meia – bastante
à que – meio – bastantes

I - A posse em cargo público dar-se-á no prazo de
até vinte dias contados da data de publicação do
ato de nomeação, para os candidatos que se
apresentarem em até 05 (cinco) dias após convocação.
II - O prazo de 15 (quinze) dias para a posse não
poderá ser prorrogado.

15. Ele só respeitava _____ contudo _____ o professor de
Matemática _______ ela ________ o de Português.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.

, –– , –– ; –– ,
, –– , –– , –– :
; –– , –– ; –– :
; –– , –– : –– ,
; –– , –– , –– :

III- Quando não localizado o candidato, via correspondência ou telefone, deverá ser procedido o
chamamento por publicação em jornal de grande
circulação.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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19. Considere as assertivas abaixo, à luz do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Alvorada – Lei 730/1994.
I - É dever do servidor manter conduta compatível
com a moralidade administrativa.

22. No Programa de Prevenção de Riscos Ambientais –
PPRA, como se denomina a etapa que envolve a
análise de projetos de novas instalações, métodos ou
processos de trabalho, visando identificar os riscos
potenciais e introduzir medidas de proteção para sua
redução ou eliminação?

II - É proibido ao servidor utilizar papel ou recursos
materiais da repartição em serviços ou atividades
particulares.

(A) Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores.
(B) Estabelecimento de metas e prioridades.

III- Ao servidor é vedado, mesmo que em trabalho
assinado, criticar atos do Poder Público do ponto
de vista doutrinário ou da organização do serviço.

(C) Implantação de medidas de controle.
(D) Antecipação dos riscos.
(E) Reconhecimento dos riscos.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.

23. Qual medida de proteção coletiva deve ser prioritariamente adotada de acordo com a NR-10 do Ministério
do Trabalho e Emprego?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

20. Considere as assertivas abaixo, à luz do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Alvorada – Lei 730/1994.
I - O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições.
II - A responsabilidade civil decorre do ato omissivo
ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em
prejuízo ao Erário ou a terceiros.

Emprego da tensão elétrica de segurança.
Isolamento de partes vivas.
Colocação de obstáculos e barreiras.
Instalação de sinalização de segurança.
Desenergização elétrica.

24. Qual tipo de prensa tem fabricação proibida no Brasil
nos termos do Anexo VIII da NR-12 do Ministério do
Trabalho e Emprego?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

III- Tratando-se de danos causados a terceiros,
responderá o servidor perante a Fazenda Pública,
em ação regressiva.

Hidráulica.
Pneumática.
Mecânica excêntrica de engate por chaveta.
Mecânica excêntrica com freio embreagem.
Hidropneumática.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

25. Os dispositivos de acionamento tipo comando bimanual
de segurança de máquinas e equipamentos devem
atender a qual requisito, de acordo com a Norma
Regulamentadora n.º 12 do Ministério do Trabalho e
Emprego?

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.

(A) A atuação dos botões deve ser assíncrona.
21. De acordo com o artigo 191 da CLT, a eliminação da
insalubridade ocorrerá por meio de:
(A) adoção de medidas que conservem o ambiente de
trabalho dentro dos limites de tolerância.
(B) simples fornecimento de equipamentos de proteção
individual com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho.
(C) realização de exames médicos periódicos.
(D) treinamento dos empregados nas questões de
saúde e segurança no trabalho.

(B) Deve haver monitoramento automático por interface de segurança.
(C) Os sinais aplicados a cada um dos dois botões de
acionamento devem iniciar separadamente.
(D) Deve haver continuidade do sinal de saída,
quando houver desacionamento de qualquer dos
dispositivos de atuação de comando.
(E) Deve ocorrer emissão do sinal de saída, quando
houver o acionamento de um dos dispositivos
de atuação do comando.

(E) emissão de ordens de serviço acerca de procedimentos seguros.
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26. Assinale a alternativa que apresenta um elemento
cuja ausência NÃO constitui condição de risco grave e
iminente à integridade dos trabalhadores, nos termos
da NR-13 do Ministério do Trabalho e Emprego.

29. Que tipo de tanques para armazenamento de líquidos
inflamáveis pode ser instalado no interior de edifícios,
nos termos da nova NR-20 do Ministério do Trabalho
e Emprego, com redação dada pela Portaria n.º
308/2012?

(A) Prontuário da caldeira.
(A) Tanques de superfície, para armazenagem de
gasolina e álcool.

(B) Válvula de segurança com pressão de abertura
ajustada em valor igual ou inferior a Pressão
Máxima de Trabalho Admissível – PMTA.

(B) Tanques de superfície, para armazenagem de
óleo combustível.

(C) Injetor ou outro meio de alimentação de água,
independente do sistema principal, em caldeiras
com combustível sólido.

(C) Tanques enterrados, para armazenagem de gasolina e álcool.
(D) Tanques enterrados, para armazenagem de qualquer tipo de líquido inflamável, desde que limitada a
5.000 litros.

(D) Instrumento que indique a pressão do vapor
acumulado.
(E) Sistema de indicação para controle do nível de água
ou outro sistema que evite o superaquecimento por
alimentação deficiente.
27. A Norma Regulamentadora n.º 18 do Ministério do
Trabalho e Emprego obriga a instalação de elevador
de obra para passageiros a partir da execução da 7ª
laje dos edifícios em construção com oito ou mais
pavimentos, ou altura equivalente, em canteiros
com:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(E) Tanques enterrados, para armazenagem de óleo
diesel.
30. Segundo o Guia de Análise de Acidentes do Trabalho
2010 do Ministério do Trabalho e Emprego, como se
denomina a condição iniciadora, frequentemente remota
no tempo, que possibilita o surgimento de todos os
demais fatores relacionados ao evento adverso?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

10 ou mais trabalhadores.
20 ou mais trabalhadores.
30 ou mais trabalhadores.
50 ou mais trabalhadores.
100 ou mais trabalhadores.

28. A NR-9 do Ministério do Trabalho e Emprego, subitem
9.3.5.5, determina que a utilização de equipamentos
de proteção individual obrigatoriamente envolverá:

Condição imediata.
Condição subjacente.
Condição latente.
Ato inseguro.
Condição pessoal de insegurança.

31. Qual deve ser a peridiocidade de avaliação clínica para
os trabalhadores com menos de dezoito ou com mais
de quarenta e cinco anos de idade, de acordo com o
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional?

I - seleção do EPI adequado tecnicamente ao risco
ao qual o trabalhador está exposto e à atividade
exercida.

(A) Semestral ou anual, dependendo da exposição a
agentes insalubres.

II - implantação de programa de treinamento dos
trabalhadores quanto à correta utilização desses
equipamentos e orientação sobre as suas limitações.

(C) Bienal.

III- estabelecimento de normas ou procedimentos
para promover o fornecimento, o uso, a guarda, a
higienização, a conservação, a manutenção e a
reposição do EPI, visando garantir as condições de proteção originalmente estabelecidas.

(B) Anual.
(D) Trienal.
(E) Anual ou bienal, dependendo da exposição a
riscos ambientais.
32. Nos estabelecimentos de saúde, os trabalhadores
devem ter à sua disposição, gratuitamente, programa
de imunização contra

IV - caracterização das funções ou atividades dos
trabalhadores, com a respectiva identificação dos
EPI utilizados.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

tuberculose, AIDS, meningite, tétano.
tétano, hepatite C, AIDS.
hepatite B, tétano, difteria.
meningite, hepatite B, hepatite C.
gripe H1N1,hepatite B, hepatite C, AIDS.

Apenas I.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas I, II e III.
I, II, III e IV.
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33. Para avaliar as condições de conforto térmico nos
ambientes de trabalho, a ergonomia utiliza o Índice
de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Bulbo Úmido Termômetro de Globo - IBUTG.
Sobrecarga Térmica - IST.
Temperatura Efetiva - ITE.
Ventilação Eficaz - IVE.
Termômetro de Bulbo Seco – ITBS.

37. Com base na redação dada pela Portaria n.º 3.214 de
08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho, e
suas atualizações posteriores, associe as Normas
Regulamentadoras relativas à Segurança e Medicina
do Trabalho, identificadas na coluna da esquerda, aos
respectivos títulos, descritos na coluna da direita.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

34. A avaliação dos fatores de riscos psicossociais é
obrigatória aos trabalhadores designados para as
atividades relacionadas com
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

insalubre.
isolada.
confinada.
certificada.
classificada.

II - Sulfeto de Hidrogênio: pneumoconiose.

( ) Trabalho em altura.
( ) Ergonomia.
( ) Edificações.

3
2
2
5
5

–
–
–
–
–

4
3
5
4
4

–
–
–
–
–

1.
5.
1.
3.
1.

38. Qual a doença de maior ocorrência e que provoca
afastamentos do trabalho superiores a quinze dias em
trabalhadores brasileiros?
(A) Surdez ocupacional.
(B) Dermatite ocupacional causada pelo cimento.
(C) Transtorno de estresse pós-traumático relacionado
ao trabalho.
(D) Distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho.
(E) Doença mental relacionada ao trabalho.

36. Analise, nos itens abaixo, as associações entre os
agentes químicos e os respectivos efeitos nocivos à
saúde dos trabalhadores expostos.
I - Quartzo: pneumoconiose.

1
3
8
17
35

Qual a sequência correta de preenchimento dos parênteses da coluna da direita, de cima para baixo?

vibrações de corpo inteiro.
espaços confinados.
mineração ao ar livre e no subsolo.
agrotóxicos.
alta tensão elétrica.

35. Área potencialmente explosiva ou com risco de explosão
é denominada área

NR
NR
NR
NR
NR

39. Para o cálculo do coeficiente de gravidade dos acidentes
de trabalho, o número de dias debitados relaciona-se
com as incapacidades

III- Amianto: câncer ocupacional.
(A)
(B)
(C)
(D)

permanentes ou com a morte dos trabalhadores.
temporárias e com a sobrevida dos acidentados.
temporárias por doença ocupacional irreversível.
temporárias por cortes, fraturas e hemorragias
dos acidentados.
(E) permanentes ou com as doenças do trabalho dos
acidentados.

IV - Sílica livre cristalina: pneumoconiose.
Quais associações estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas III.
Apenas I, II e IV.
Apenas I, III, e IV.
Apenas II, III e IV.
I, II, III e IV.

40. A ergonomia estabelece parâmetros sobre as condições
de trabalho e determina que a organização do trabalho
deve ser adequada às características ______________
dos trabalhadores e à ______________ a ser executado.
Assinale a alternativa cujas palavras completam
correta e respectivamente as lacunas da frase acima.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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