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01. A Norma Regulamentadora nº 33 (NR-33) estabelece 

requisitos mínimos quanto à segurança e saúde nos 

trabalhos em espaços confinados, determinando algumas 
responsabilidades e funções. Assim, é correto afirmar 

que cabe ao 
 

(A) supervisor garantir informações atualizadas sobre os 

riscos e medidas de controle antes de cada acesso 
aos espaços confinados. 

(B) trabalhador interromper todo e qualquer tipo de 
trabalho em caso de suspeição de condição de risco 

grave e iminente. 

(C) empregador garantir que o acesso ao espaço confi-

nado ocorra somente após a emissão, por escrito, 

da Permissão de Entrada e Trabalho (PET). 

(D) vigia encerrar a Permissão de Entrada e Trabalho 

após o término dos serviços. 

(E) Serviço Especializado em Engenharia de Segurança 

e em Medicina do Trabalho (SESMT) executar os 

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

 

02. Assinale a afirmativa correta, em conformidade com 

o estabelecido na Norma Regulamentadora nº 05 

(NR-05) que trata sobre a Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes (CIPA). 

 
(A) O empregador deve fornecer cópias das atas de 

eleição e posse somente aos membros eleitos titu-

lares e suplentes da CIPA, mediante recibo. 

(B) Todos os inscritos que concorrerão à CIPA terão 

garantia de emprego até a eleição.   

(C) O prazo máximo para a realização do treinamento 

da CIPA, em primeiro mandato, é de 10 dias a 

partir da data da posse.  

(D) O mandato de todos os membros da CIPA terá 

duração de um ano, permitindo aos mesmos uma 
reeleição. 

(E) Os membros da CIPA serão empossados no primeiro 

dia útil após o término do período de treinamento.  
 

03. O produto químico utilizado no local de trabalho deve 

ser classificado quanto aos perigos para a segurança e 
a saúde dos trabalhadores de acordo com os critérios 

estabelecidos pelo Sistema Globalmente Harmonizado de 
Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS), 

da Organização das Nações Unidas. A rotulagem preven-
tiva do produto químico deve conter alguns elementos, 

EXCETO 

 
(A) frase(s) de precaução. 

(B) identificação e composição do produto químico. 
(C) pictograma(s) de perigo. 

(D) palavra de advertência. 

(E) diagrama de Hommel. 
 

 

04. Considere as atividades ou operações abaixo, estabele-
cidas no Anexo 13, da Norma Regulamentadora nº 15 
(NR-15). 

 

I - Aplicação à pistola de tintas de alumínio. 

II - Pintura à pistola ou manual com pigmentos de 
compostos de chumbo ao ar livre. 

III - Pintura à pistola com pigmentos de compostos de 
cromo, em recintos limitados ou fechados. 

IV - Pintura manual (pincel, rolo e escova) com pigmen-
tos de compostos de arsênico em recintos limitados 
ou fechados, exceto com pincel capilar. 

 

Quais, segundo a norma acima mencionada, podem ser 
caracterizadas como insalubres em grau mínimo? 

 

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

05. Segundo a Norma Regulamentadora nº 18 (NR-18), 
que trata do uso de escadas, rampas e passarelas, é 
INCORRETO afirmar que 

 

(A) a escada de mão não deve ultrapassar em 1,00m 
(um metro) o piso superior. 

(B) as rampas provisórias usadas para trânsito de cami-
nhões devem ter largura mínima de 4,00m (quatro 
metros) e ser fixadas em suas extremidades. 

(C) a escada de abrir deve ser rígida, estável e provida 
de dispositivos que a mantenham com abertura 
constante, devendo ter comprimento máximo de 
6,00m (seis metros), quando fechada. 

(D) os apoios das extremidades das passarelas devem 
ser dimensionados em função do comprimento total 
das mesmas e das cargas a que estarão submetidas. 

(E) a escada extensível deve ser dotada de dispositivo 
limitador de curso, colocado no quarto vão a contar 
da catraca. Caso não haja o limitador de curso, 
quando estendida, deve permitir uma sobreposição 
de, no mínimo, 1,00m (um metro). 
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06. Segundo o Manual de Aplicação da Norma Regulamen-

tadora nº 17 (NR-17), várias são as desvantagens da 

escolha da postura em pé. No entanto, tal escolha só é 
justificada quando a tarefa é desempenhada sob certas 

exigências.  
 

Assinale a alternativa que está em DESACORDO com 
as exigências previstas para a postura em pé. 

 

(A) A tarefa exige a aplicação de forças para baixo, 
como em empacotamento. 

(B) A tarefa exige operações frequentes em vários 
locais de trabalho, separados fisicamente. 

(C) A tarefa exige manipulação de cargas com peso 

igual a 4,0kg (quatro quilos). 

(D) A tarefa exige deslocamentos contínuos, como no 

caso de carteiros e de pessoas que fazem rondas. 

(E) A tarefa exige alcances amplos frequentes para 

cima, para frente ou para baixo.  

 

07. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 

associando os níveis de biossegurança para laboratórios 

biomédicos e de microbiologia a algumas das medidas 
necessárias às suas instalações, as quais são conside-

radas barreiras secundárias. 
 

(1) Nível de Segurança 1 
(2) Nível de Segurança 2 

(3) Nível de Segurança 3 

(4) Nível de Segurança 4 
 

(  ) Laboratório com acesso restrito, separado das áreas 
de trânsito irrestrito do prédio; portas de acesso 

duplas com fechamento automático; todas as janelas 

deverão ser fechadas e lacradas. 

(  ) Laboratório com exigência de sistema de portas com 

trancas em dependências que abrigarem agentes 
biológicos restritos; se possuir janelas que abrem 

para o exterior, estas deverão conter telas de 
proteção contra insetos. 

(  ) Laboratório separado do prédio ou em área clara-

mente demarcada e isolada; todas as janelas 
deverão ser resistentes, inquebráveis e seladas. 

(  ) Laboratório deverá possuir portas para controle de 
acesso; se possuir janelas que abrem para o exte-

rior, estas deverão conter telas de proteção contra 

insetos. 

 

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

 

(A) 4 – 2 – 1 – 3. 
(B) 2 – 4 – 3 – 1. 

(C) 4 – 2 – 3 – 1. 
(D) 3 – 1 – 4 – 2. 

(E) 3 – 2 – 4 – 1. 
 

08. A Norma Regulamentadora nº 10 (NR-10) estabelece 
que os trabalhadores _________ deverão passar por 
treinamento de reciclagem ________ e sempre que 
ocorrer determinadas situações, como, por exemplo, a 
de retorno de afastamento ao trabalho ou inatividade 
por um período superior a _________. 

 

Assinale a alternativa que completa, correta e respec-
tivamente, as lacunas da frase acima. 

 

(A) autorizados – anual – três meses 
(B) contratados – anual – dois meses 
(C) especializados – bienal – um mês 
(D) autorizados – bienal – três meses 
(E) especializados – anual – um mês 

 

09. Considere as afirmações abaixo sobre Segurança em 
Instalações e Serviços em Eletricidade, previstas na 
NR-10, da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho 
e Previdência Social (MTE). 

 

I - Todo trabalho em instalações elétricas energizadas 
em Alta Tensão, bem como aquelas que interajam 
com o Sistema Elétrico de Potência, somente pode 
ser realizado mediante ordem de serviço específica 
para data e local, assinada por superior responsável 
pela área. 

II - Um dos itens de segurança previsto no memorial 
descritivo de um projeto de instalação elétrica é a 
indicação de posição dos dispositivos de manobra 
dos circuitos elétricos: (Verde – “L”, ligado e Verme-
lho – “D”, desligado). 

III - Os documentos técnicos previstos no Prontuário 
de Instalações Elétricas devem ser elaborados por 
profissional legalmente habilitado. 

 

Quais estão corretas? 
 

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

 

10. Considere frentes de trabalho e canteiros de obras 
com menos de 1.000 (um mil) empregados, situados 
no mesmo Estado, Território ou Distrito Federal, que 
poderão compor seu SESMT (Serviço Especializado 
em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho) 
vinculados à empresa de engenharia principal. Nesses 
casos, quais profissionais do SESMT devem ser dimen-
sionados por canteiro de obras ou frente de trabalho, 
segundo o Quadro II, da Norma Regulamentadora nº 
04 (NR-04)?  

 

(A) Auxiliares de Enfermagem do Trabalho. 

(B) Engenheiros de Segurança do Trabalho. 

(C) Médicos do Trabalho. 

(D) Enfermeiros do Trabalho. 

(E) Psicólogos do Trabalho.  
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11. A Aposentadoria Especial é devida ao segurado que 

comprovar tempo de exposição a determinados agentes 

e atividades. Com relação a esse tema, considere os 
agentes e as atividades a seguir. 

 
I - Ruído: exposição a Níveis de Exposição Normaliza-

dos (NEN) superiores a 85 db (A). 

II - Asbesto: fabricação de produtos de fibrocimento. 

III - Sílica Livre: extração de minérios a céu aberto. 

IV - Vibrações: trabalhos com perfuratrizes e marteletes. 

V - Radiações Ionizantes: extração e beneficiamento 

de minerais radioativos. 
 

Quais itens apresentam agentes nocivos e atividades, 

cujo tempo de exposição para a Aposentadoria Especial 
deve ser de 25 anos? 

 
(A) Apenas I e II. 

(B) Apenas I, II e III.  

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

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

12. A caldeira de um hospital possui pressão de operação 

de 8,00 kg/cm² e volume interno de 7.500 litros. Qual 
a categoria desta caldeira, segundo a Norma Regula-

mentadora nº 13 (NR-13)?  
 

(A) Categoria I. 

(B) Categoria II. 
(C) Categoria III. 

(D) Categoria A. 
(E) Categoria B. 

 

13. Assinale a alternativa INCORRETA sobre a Norma 
Regulamentadora nº 16 (NR-16), que trata de pericu-

losidade. 

 
(A) O empregado que estiver exposto a condições 

insalubres e periculosas poderá optar pelo adicional 
que porventura lhe seja devido. 

(B) O exercício de trabalho em condições de periculo-

sidade assegura ao trabalhador a percepção de 
adicional de 30% (trinta por cento) sobre salário 

mínimo da região. 

(C) O direito do empregado ao adicional de periculosi-

dade cessará com a eliminação do risco à saúde ou 
integridade física. 

(D) As condições de periculosidade não serão conside-

radas para operações de transporte de inflamáveis 
líquidos até o limite de 200 (duzentos) litros. 

(E) É de responsabilidade do empregador a caracte-
rização ou a descaracterização da periculosidade 

mediante laudo técnico elaborado por Médico do 

Trabalho ou Engenheiro de Segurança. 
 

 
 

14. Considere a sentença abaixo sobre o Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), segundo a 

Norma Regulamentadora nº 09 (NR-09) e a Norma 
Regulamentadora nº 32 (NR-32). 

 
O PPRA deverá, na fase de __________, identificar os 

riscos __________ mais prováveis em função da locali-

zação __________ e das características do serviço de 
saúde e seus setores. 

 
Assinale a alternativa que preenche, correta e respec-

tivamente, o parágrafo acima.  
 

(A) antecipação – químicos – geográfica 

(B) monitoramento – físicos – epidemiológica 

(C) reconhecimento – biológicos – geográfica 

(D) avaliação – biológicos – urbana 

(E) controle – químicos – epidemiológica 

 

15. A NR-15 determina agentes ambientais potenciadores de 
atividades e operações insalubres. Assinale a alternativa 

que contém somente agentes avaliados qualitativamente. 

 
(A) Ruído de impacto, álcool etílico, agentes biológicos. 

(B) Vibrações, umidade, calor. 

(C) Ruído de impacto, umidade, poeiras minerais. 

(D) Vibrações, álcool etílico, umidade. 

(E) Umidade, agentes biológicos, manipulação de óleos 

minerais.  

 

16. Em relação à Norma Regulamentadora nº 07 (NR-07), 

são responsabilidades do empregador, EXCETO 

 
(A) garantir a elaboração e efetiva implementação do 

PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia. 

(B) indicar, dentre os médicos dos Serviços Especiali-

zados em Engenharia de Segurança e Medicina do 

Trabalho (SESMT) da empresa, um coordenador 
responsável pela execução do PCMSO. 

(C) contratar médico de outra especialidade para coor-
denar o PCMSO quando inexistir médico do trabalho 

na localidade. 

(D) encarregar dos exames complementares, previstos 
nos itens, quadros e anexos desta NR, profissionais 

e/ou entidades devidamente capacitados, equipados 
e qualificados. 

(E) custear, sem ônus para o empregado, todos os 
procedimentos relacionados ao PCMSO. 
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17. Considere as afirmações abaixo a respeito das reco-

mendações sobre Segurança e Saúde no Trabalho em 

Serviços de Saúde, presentes na NR-32.  
 

I - Devem ser previstos dispositivos seguros e com es-
tabilidade, que permitam aos trabalhadores acessar 

locais altos sem esforço adicional, exclusivamente 

nos postos de trabalho que possuem arquivamento. 

II - A lavanderia deve possuir área que permita recebi-

mento, classificação, pesagem, lavagem de roupas e 
manipulação das roupas lavadas, em ambiente 

indistinto. 

III - O prontuário clínico individual, previsto pela NR-07, 

deve ser mantido atualizado e ser conservado por 

30 (trinta) anos após o término da ocupação do 
trabalhador. 

 
Quais estão corretas? 

 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 

(E) I, II e III. 
 

18. Todos trabalhadores com possibilidade de exposição 

a __________ devem utilizar vestimenta de trabalho 
adequada e em condições de conforto. A __________ 

deve ser fornecida sem ônus para o empregado. Os 

trabalhadores não devem deixar o local de trabalho 
com os __________ e com as vestimentas utilizadas em 

suas atividades laborais. O empregador deve providenciar 
locais apropriados para fornecimento de vestimentas 

limpas e para deposição das usadas. 

 
Assinale a alternativa que preenche, correta e respec-

tivamente, as lacunas do texto acima.  
 

(A) agentes biológicos – vestimenta – equipamentos 

de proteção individual 

(B) calor – roupa térmica – protetores auriculares 

(C) agentes biológicos – roupa térmica – equipamentos 
de proteção individual 

(D) calor – vestimenta – protetores auriculares 

(E) ruído contínuo – proteção individual – equipamentos 

de proteção coletiva 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

19. O nível de biossegurança 1 é adequado ao trabalho que 

envolva agentes bem caracterizados e conhecidos por 

não provocarem doença em seres humanos e que 
possuam mínimo risco ao pessoal do laboratório e ao 

meio ambiente. Sobre o nível de biossegurança 1, é 
correto afirmar que 

 

(A) devem ser utilizados dispositivos mecânicos, quando 
não for possível a pipetagem com a boca. 

(B) o acesso ao laboratório deve ser limitado ou restrito, 
de acordo com a definição do diretor do laboratório, 

quando estiverem sendo realizados experimentos 
ou trabalhos com culturas e amostras. 

(C) as pessoas devem lavar as mãos obrigatoriamente 

apenas antes do manuseio de materiais viáveis e 
após a remoção das luvas. 

(D) é facultado providenciar um programa rotineiro de 
controle de roedores e insetos. 

(E) as superfícies de trabalho devem ser descontami-

nadas, pelo menos, uma vez por semana e sempre 
depois de qualquer derramamento de material viável. 

 

20. Considere a legislação de proteção e prevenção contra 

incêndio do estado do Rio Grande do Sul, Resolução 

Técnica CBMRS nº 11 – parte 1, e assinale as afirmações 
abaixo com V (verdadeiro) ou F (falso). 

 
(  ) Nas ocupações do grupo H3, a largura mínima dos 

acessos e descargas em geral é de 2,10m. 

(  ) Para as ocupações do grupo H3, a largura mínima 
de corredores destinados apenas à circulação de 

pessoal de serviço é de 1,20m. 

(  ) A largura mínima para passagem de um fluxo de 

pessoas é de 0,45cm. 

(  ) A largura mínima de uma saída de emergência, 
para as ocupações em geral, é de 1,10m. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 

de cima para baixo, é 

 
(A) F – V – V – V. 

(B) V – V – F – F. 
(C) F – V – F – V. 

(D) V – F – V – F. 
(E) F – F – V – V. 
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21. A legislação de proteção e prevenção contra incêndio 

do estado do Rio Grande do Sul, Resolução Técnica 

CBMRS nº 14, estabelece as distâncias máximas a serem 
percorridas para alcance do extintor de incêndio. 

 

CLASSE  

DE 

RISCO 

CAPACIDADE  

EXTINTORA 

MÍNIMA 

EXTINTOR 

TIPO 

DISTÂNCIA 

MÁXIMA  

A SER  
PERCORRIDA 

ALTO 4 A I 

MÉDIO 40 B II 

BAIXO 1 C III 

 

Conforme o quadro acima, quais distâncias equivalem, 
respectivamente, aos algarismos I, II e III? 

 

(A) 15m, 20m, 15m. 
(B) 20m, 25m, 20m. 

(C) 20m, 20m, 15m. 
(D) 20m, 25m, 25m. 

(E) 15m, 20m, 25m. 

 

22. A Norma Regulamentadora nº 35 (NR-35), sobre os 

trabalhos em altura, estabelece que 

 
(A) cabe ao empregador permitir, mediante a análise 

de riscos elaborada pelos empregados, a realização 
de trabalhos sem a presença de um supervisor. 

(B) cabe aos trabalhadores zelar unicamente pela 
sua saúde e segurança quando da execução dos 

trabalhos. 

(C) todo o trabalhador capacitado deve ter sido subme-
tido a treinamento mínimo de dezesseis horas em 

que fazem parte do conteúdo programático as 
doenças típicas da atividade. 

(D) a capacitação para este tipo de trabalho deve ocorrer 

com periodicidade bienal. 

(E) a capacitação para este tipo de atividade deve ser 

novamente realizada caso o trabalhador afaste-se 
do trabalho por período superior a trinta dias. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

23. De acordo com a Norma Regulamentadora nº 20 

(NR-20), há necessidade de capacitação para os 

trabalhadores que exerçam atividades e operações 
que envolvam inflamáveis e combustíveis. 

 

Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 

associando o tipo de capacitação necessária às atividades 
exercidas pelos trabalhadores que realizam trabalhos 

envolvendo inflamáveis e combustíveis. 
 

(1) Curso de integração 

(2) Curso básico 
(3) Curso intermediário 

(4) Curso avançado 
 

(  ) Trabalhadores que laboram em instalações classes 

I, II ou III e adentram na área ou local de extração, 
produção, armazenamento, transferência, manuseio 

e manipulação de inflamáveis e líquidos combus-
tíveis, mas não mantêm contato direto com o 

processo ou processamento. 

(  ) Trabalhadores que laboram em instalações classe I, 

adentram na área ou local de extração, produção, 

armazenamento, transferência, manuseio e manipu-
lação de inflamáveis e líquidos combustíveis e 

mantêm contato direto com o processo ou processa-
mento, realizando atividades de operação e atendi-

mento a emergências. 

(  ) Trabalhadores que laboram em instalações 
classe II, adentram na área ou local de extração, 

produção, armazenamento, transferência, manuseio 
e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis 

e mantêm contato direto com o processo ou 

processamento, realizando atividades de operação 
e atendimento a emergências. 

(  ) Trabalhadores que laboram em instalações classes 
I, II ou III, adentram na área ou local de extração, 

produção, armazenamento, transferência, manuseio 
e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis 

e mantêm contato direto com o processo ou proces-

samento, realizando atividades específicas, pontuais 
e de curta duração. 

 
A sequência numérica correta de preenchimento dos 

parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é 

 
(A) 1 – 2 – 3 – 4. 

(B) 1 – 3 – 4 – 2. 
(C) 2 – 3 – 1 – 4. 

(D) 2 – 1 – 4 – 3. 
(E) 3 – 1 – 4 – 2. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

FAURGS – HCPA – Edital 03/2018  PS 16 – ARQUITETO I ou ENGENHEIRO I (Segurança do Trabalho) 

 Pág. 8 

 

 

 

24. De acordo com a Norma Regulamentadora nº 06 

(NR-06) – Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), 

é correto afirmar que 
 

(A) a empresa é obrigada a fornecer aos empregados, 
gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito 

estado de conservação e funcionamento, quando as 

medidas de proteção coletiva estiverem implantadas.  

(B) compete ao empregador, ouvidos o SESMT e traba-

lhadores usuários, recomendar o EPI adequado ao 
risco existente em determinada atividade. 

(C) é responsabilidade do empregador orientar e treinar 
o trabalhador sobre o uso adequado do EPI. 

(D) o Certificado de Aprovação dos EPIs, para fins de 

comercialização, tem validade de três anos, exceto os 
equipamentos com laudos de ensaio que não tenham 

sua conformidade avaliada no âmbito do SINMETRO. 

(E) todo EPI deve apresentar, em caracteres indeléveis 

e bem visíveis, no mínimo, o nome comercial da 

empresa fabricante e o lote de fabricação. 
 

25. Para os trabalhos envolvendo máquinas e equipamentos, 

segundo a Norma Regulamentadora nº 12 (NR-12), 
alguns itens de segurança devem ser observados. 

Assinale a afirmativa INCORRETA. 
 

(A) Os dispositivos de parada de emergência podem 
ser utilizados como dispositivos de partida ou de 

acionamento. 

(B) A concepção de máquinas deve atender ao princípio 
da falha segura. 

(C) As vias principais de circulação nos locais de trabalho 
e as que conduzem às saídas devem ter, no mínimo, 

1,20m de largura. 

(D) As medidas de proteção devem ser adotadas nessa 
ordem de prioridade: proteção coletiva, proteção 

administrativa e proteção individual. 

(E) É proibida a construção de rampas com inclinação 

superior a 20° (vinte) graus em relação ao piso. 
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PROCESSO SELETIVO 16 

 
ARQUITETO I ou ENGENHEIRO I  

(Segurança do Trabalho) 
 
 

01. ANULADA  11. D  21. E 

02. B  12. ANULADA  22. D 

03. E  13. B  23. B 

04. B  14. C  24. C 

05. A  15. E  25. ANULADA 

06. C  16. D    

07. E  17. C    

08. D  18. A    

09. D  19. B    

10. A  20. C    
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