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

abaixo. 

 
Tubicanga era uma pequena cidade de três ou 

quatro mil habitantes, muito pacífica, em cuja estação, 
de onde em onde, os _____ davam a honra de parar. 

____ cinco anos não se registrava nela um furto ou 

roubo. As portas e janelas só eram usadas... porque o 
Rio as usava. 

O único crime notado em seu pobre cadastro fora 
um assassinato por ocasião das eleições municipais; 

mas, atendendo que o assassino era do partido do 
governo e a vítima, da oposição, o acontecimento em 

nada alterou os hábitos da cidade, continuando ela a 

exportar o seu café e a mirar as suas casas baixas e 
acanhadas nas _____ águas do pequeno rio que a 

batizara.  
Mas, qual não foi a surpresa dos seus habitantes 

quando se veio a verificar nela um dos mais repugnantes 

crimes de que se tem memória! Não se tratava de um 
esquartejamento ou parricídio; não era o assassinato 

de uma família inteira ou um assalto à coletoria; era 
coisa pior; sacrílega aos olhos de todas as religiões e 

consciências: violavam-se as sepulturas do “Sossego”, 
do seu cemitério, do seu campo santo. 

Em começo, o coveiro julgou que fossem cães, mas, 

revistando bem o muro, não encontrou senão pequenos 
buracos. Fechou-os; foi inútil. No dia seguinte, um 

jazigo perpétuo arrombado e os ossos saqueados; no 
outro, um carneiro e uma sepultura rasa. Era gente ou 

demônio. O coveiro não quis mais continuar as pesquisas 

por sua conta, foi ao subdelegado e a notícia espalhou-se 
pela cidade. 

A indignação na cidade tomou todas as feições e 
todas as vontades. A religião da morte precede todas e 

certamente será a última a morrer nas consciências. 
Contra a profanação, clamaram os seis presbiterianos 

do lugar. Até mesmo a filha do engenheiro residente 

da estrada de ferro, que vivia desdenhando aquele 
lugarejo, sem notar sequer os suspiros apaixonados 

locais, sempre esperando que o expresso trouxesse um 
príncipe a desposá-la – a linda e desdenhosa Cora não 

pôde deixar de compartilhar da indignação e do horror 

que tal ato provocara em todos do vilarejo. Que tinha 
ela com o túmulo de antigos escravos e humildes 

roceiros? Em que podia interessar aos seus lindos olhos 
pardos o destino de tão humildes ossos? Porventura o 

furto deles perturbaria os seus sonhos? 

 
Adaptado de: BARRETO, Lima. O homem que sabia javanês e 
outros contos. Rio de Janeiro: Ediouro, 1996. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01. Assinale a alternativa que preenche corretamente as 

lacunas das linhas 03, 04 e 13. 

 
(A) expressos – A – escassas 

(B) expressos – Há – escaças 
(C) expessos – A – excassas 

(D) expressos – A – escaças 

(E) expressos – Há – escassas 
 

02. Assinale a alternativa que apresenta sinônimos das 

palavras sacrílega (l. 20), desdenhando (l. 36) e 
Porventura (l. 44), tais como foram empregadas no 

texto. 
 

(A) pecaminosa – desenhando – acaso 
(B) sacra – menosprezando – desventura 

(C) vergonhosa – almejando – por hipótese 

(D) profanadora – desprezando – por acaso 
(E) criminosa – desejando – decerto 

 

03. Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmações a 

seguir. 

 
(  ) O pronome as (l. 06) refere-se a As portas e 

janelas (l. 05). 

(  ) O pronome ela em nela (l. 16) refere-se a a 
surpresa (l. 15).  

(  ) O pronome se (l. 21) refere-se a as sepulturas 
do “Sossego” (l. 21).  

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 

de cima para baixo, é  

 
(A) V – F – F.  

(B) V – F – V. 
(C) F – F – V. 

(D) V – V – V. 

(E) F – V – F. 
 

04. Considere as seguintes afirmações. 

 
I - O sujeito da forma verbal clamaram (l. 34) é os 

seis presbiterianos do lugar (l. 34-35). 

II - O sujeito da forma verbal tinha (l. 41) é ela (l. 42). 

III - O sujeito da locução verbal podia interessar (l. 43) 

é o destino de tão humildes ossos (l. 44). 
 

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. 

 
 

 

 

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. 
43. 

44. 
45. 



 

 

FAURGS – PROGESP – Edital 09/2019  01 – Técnico em Segurança do Trabalho 

 Pág. 4 

 

   

 

05. Assinale a proposta de mudança no emprego de 

pontuação que mantém a correção e o sentido do 

enunciado original (ignorando as eventuais alterações 
de minúsculas e maiúsculas). 

 
(A) Substituição da vírgula imediatamente após 

pacífica (l. 02) por um ponto final. 

(B) Colocação de vírgulas imediatamente antes de 
notado (l. 07) e após cadastro (l. 07). 

(C) Colocação de vírgula imediatamente antes de e 
(l. 29). 

(D) Substituição do ponto final imediatamente após 
consciências (l. 33) por uma vírgula. 

(E) Supressão da vírgula imediatamente antes de que 

(l. 36). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

abaixo. 

 
 O sociólogo italiano Domenico De Masi afirma que, 

até o século 20, o ser humano valia mais “do pescoço 
para baixo”, devido ao reconhecimento do alto valor da 

capacidade de uso da força para atividades repetitivas. 

O trabalho braçal era feito por pessoas devido à falta 
de tecnologia da época. O autor conclui, então, que no 

século 21 o ser humano valeria mais “do pescoço para 
cima” e que teria seu maior valor na capacidade de 

pensar, refletir, inovar e criar. 
 Nesta linha, o cientista Sílvio Meira aponta que os 

métodos de educação baseados em conteúdo sistema-

tizam o conhecimento do passado para oferecer uma 
performance no presente, produzindo um estoque de 

saber. Enfaticamente, diz que o futuro não é de quem 
tem mais conhecimento, e sim de quem tem maior 

capacidade de aprender durante a vida. Segundo 

Meira, até meados de 2030, teremos mais 14% de 
vagas deslocadas para serem feitas por robotização 

ou Inteligência Artificial, dobrando o número de desem-
pregados em relação a hoje. E finaliza dizendo que é 

preciso se focar nas pessoas e não nas atividades que se 
tornarão ultrapassadas. Isso só se faz com investimento 

em Educação. 

 Os referidos empregos obsoletos que vão desapa-
recer em todo o mundo massivamente em 15 anos são 

as atividades de máquina. Aquelas classificadas por De 
Masi como as realizadas “do pescoço para baixo”. Em 

geral são funções repetitivas, ineficientes, caras, lentas 

e poluentes, que nunca deveriam ter sido feitas por 
seres humanos. Concordo com Meira ao dizer que a 

educação conteudista – de decorar a fórmula e saber 
a resposta certa – se presta para formar pessoas 

exatamente para estes postos de trabalho moribundos. 
Tal método utiliza intencionalmente estratégias de 

aprendizagem baseadas na repetição e na memorização 

para estocar saberes. 
 A ciência nos mostra que, para formar pessoas com 

competências “do pescoço para cima”, baseadas em 
resolução de problemas e criatividade, precisamos 

focar em experiências educacionais transformadoras 

e intencionalmente para esse fim. Necessitamos fazer 
isso agora ou estaremos condenando nossas crianças já, 

na largada, a engrossar a fila dos desempregados. 
 

MARTINS, Rodrigo de Quadros. No século dos robôs e da 
Inteligência Artificial, o que mais vale é ser humano. 
Jornal do Comércio, Opinião, 11/07/2019. Disponível em 
https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/opi-
niao/2019/07/693008-no-seculo-dos-robos-e-da-inteli-
gencia-artificial-o-que-mais-vale-e-ser-humano.html. 
Acesso em 11/07/2019. 
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06. São exemplos de adjuntos adverbiais as seguintes 

expressões do texto: 

 
(A) por pessoas (l. 05) e no século 21 (l. 06-07). 

(B) Enfaticamente (l. 14) e sim (l. 15). 

(C) Segundo Meira (l. 16-17) e por seres humanos 
(l. 29-30). 

(D) com Meira (l. 30) e baseadas na repetição 
(l. 35). 

(E) já (l. 42) e dos desempregados (l. 43). 
 

07. Com relação ao emprego do acento indicativo de crase, 

considere as seguintes afirmações. 
 

I - O emprego do acento indicativo de crase na expres-
são devido à falta de tecnologia (l. 05-06) é 

facultativo. 

II - Na expressão em relação a hoje (l. 20), não há 
contexto para o emprego do acento indicativo de 

crase, pois a palavra relação não é regida pela 
preposição a.  

III - Na expressão decorar a fórmula (l. 31), não há 

contexto para o emprego do acento indicativo de 
crase, pois não há aqui fusão da preposição a com 

o artigo definido a. 
 

Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 

(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 

08. Considere as seguintes afirmações sobre a expressão 
Os referidos empregos obsoletos (l. 24). 

 

I - Os itens os, referidos e obsoletos desempenham 
todos a mesma função sintática: adjunto adnominal. 

II - Há concordância verbal entre a palavra empregos 
e as palavras os, referidos e obsoletos. 

III – A expressão Os referidos empregos obsoletos 
(l. 24) é o objeto direto da oração de que participa. 

 

Quais estão corretas? 
 

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

(C) Apenas III. 

(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 
 

 

 
 

 

09. Qual das alternativas abaixo apresenta a motivação 

gramatical correta, entre colchetes, para o emprego 

da(s) vírgula(s) no respectivo excerto em destaque? 
 

(A) O autor conclui, então, que no século 21 o ser 
humano valeria mais “do pescoço para cima” 

(l. 06-08). [Emprega-se a vírgula na enumeração 

de elementos com idêntica função sintática.] 

(B) Enfaticamente, diz que o futuro não é de 
quem tem mais conhecimento (l. 14-15). 
[Emprega-se a vírgula para separar as orações 

coordenadas adversativas.] 

(C) diz que o futuro não é de quem tem mais 
conhecimento, e sim de quem tem maior 
capacidade de aprender durante a vida 
(l. 14-16). [Emprega-se a vírgula para separar 

as orações subordinadas.] 

(D) Em geral são funções repetitivas, ineficientes, 
caras, lentas e poluentes (l. 27-29). [Emprega-se 

a vírgula para realçar elementos explicativos.] 

(E) estaremos condenando nossas crianças já, na 
largada, a engrossar a fila dos desempregados 
(l. 42-43). [Emprega-se a vírgula para marcar o 

adjunto adverbial deslocado ou antecipado.] 

 

10. O autor utiliza, muitas vezes, expressões com sentido 

figurado no texto. Em qual dos exemplos abaixo NÃO 
se faz uso de conotação? 

 

(A) o ser humano valia (l. 02). 

(B) “do pescoço para cima” (l. 07-08). 

(C) produzindo um estoque de saber (l. 13-14). 

(D) empregos obsoletos (l. 24). 

(E) postos de trabalho moribundos (l. 33). 

 

11. Segundo a Constituição da República Federativa do 

Brasil, o ensino será ministrado com base numa série 

de princípios. 
Entre esses princípios, NÃO é correto incluir 

 
(A) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 

o pensamento, a arte e o saber.  

(B) gestão democrática do ensino privado, na forma de 
decreto. 

(C) igualdade de condições para o acesso e perma-
nência na escola. 

(D) pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, 
e coexistência de instituições públicas e privadas 

de ensino.  

(E) gratuidade do ensino público em estabelecimentos 
oficiais.  
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12. No que diz respeito à Lei Federal nº 12.527/2011, que 

regula o acesso a informações previsto na Constituição 

da República Federativa do Brasil e dá outras providên-
cias, assinale a afirmativa INCORRETA. 

 
(A) Cabe aos órgãos e entidades do poder público, 

observadas as normas e procedimentos específicos 

aplicáveis, assegurar a proteção da informação, 
garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e 

integridade.   

(B) O acesso à informação de que trata essa Lei 

compreende, entre outros, os direitos de obter 
orientação sobre os procedimentos para a consecu-

ção de acesso, bem como sobre o local onde poderá 

ser encontrada ou obtida a informação almejada.  

(C) O acesso à informação previsto nessa Lei não 

compreende as informações referentes a projetos 
de pesquisa e desenvolvimento científicos ou 

tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à 

segurança da sociedade e do Estado.   

(D) É facultativo aos órgãos e às entidades públicas 

promover divulgação, em local de fácil acesso, 
no âmbito de suas competências, de informações 

de interesse coletivo ou geral por eles produzidas 
ou custodiadas.  

(E) A informação armazenada em formato digital será 

fornecida nesse formato, caso haja anuência do 
requerente.  

 

13. No que diz respeito à Lei Federal nº 9.784/1999, que 

regula o processo administrativo no âmbito da Adminis-

tração Pública Federal, considere as afirmações abaixo. 
 

I - O processo administrativo pode iniciar-se de ofício 

ou a pedido de interessado. 

II - Quando os pedidos de uma pluralidade de interes-

sados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, 
poderão ser formulados em um único requerimento, 

salvo preceito legal em contrário.  

III - O requerimento inicial do interessado deverá 
sempre ser formulado por escrito. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

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

(E) I, II e III. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

14. Sobre a autonomia didático-científica da Universidade, 

considere as afirmações abaixo. 

 
I - Consiste na faculdade de estabelecer sua política 

de ensino, pesquisa e extensão, indissociáveis no 
âmbito da Universidade. 

II - Consiste na faculdade de criar, organizar, modificar 

e extinguir cursos, programas e quaisquer ativida-
des didático-científicas, observadas as exigências 

do meio social, econômico, científico e cultural. 

III - Consiste na faculdade de estabelecer o regime 

escolar e didático. 

IV - Consiste na faculdade de fixar critérios para seleção, 

admissão, promoção e habilitação de alunos. 

 
Quais estão corretas, nos termos do Estatuto da Univer-

sidade Federal do Rio Grande do Sul? 
 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 

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

 

15. Sobre o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento, 

nos termos do Decreto nº 5.825/2006, que estabelece 

as diretrizes para elaboração do Plano de Desenvolvi-
mento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos 

Técnico-Administrativos em Educação, instituído pela 

Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, considere as 
afirmações abaixo. 

 
I - Um dos objetivos do programa é contribuir para o 

desenvolvimento do servidor, como profissional e 

cidadão.  

II - Um dos objetivos do programa é capacitar o servidor 

para o exercício de atividades de forma articulada 
com a função social da Instituição Federal de Ensino.  

III - Um dos objetivos do programa é capacitar o servidor 

para o desenvolvimento de ações de gestão pública. 
 

Quais estão corretas? 
 

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

(C) Apenas III. 

(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 
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16. No que diz respeito à Constituição da República Fede-

rativa do Brasil, considere as afirmações abaixo. 

 
I - Todos têm direito a receber dos órgãos públicos 

apenas as informações restritas a seu interesse 
particular, ainda que resguardadas sob sigilo 

imprescindível à segurança da sociedade e do 

Estado, dada a supremacia do direito à liberdade 
do cidadão. 

II - A todos é assegurado, desde que por determinação 
do Poder Judiciário, o direito de petição aos Poderes 

Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade 
ou abuso de poder. 

III - A todos é assegurada, independentemente do 

pagamento de taxas, a obtenção de certidões em 
repartições públicas, para defesa de direitos e escla-

recimento de situações de interesse pessoal ou de 
interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no 

prazo da lei, sob pena de responsabilidade. 

IV - A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 
lesão ou ameaça a direito. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 
(D) Apenas IV. 

(E) I, II, III e IV. 
 

17. Tendo em vista a Lei nº 8.112/1990 – Regime Jurídico 

dos servidores públicos civis da União, das autarquias e 
das fundações públicas federais, considere as afirmações 

abaixo, sobre responsabilidades. 

 
I - O servidor responde civil, penal e administrativa-

mente pelo exercício irregular de suas atribuições. 

II - A responsabilidade civil decorre de ato omissivo 

ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em 

prejuízo ao erário ou a terceiros. 

III - Tratando-se de dano causado a terceiros, respon-

derá o servidor perante a Fazenda Pública, em ação 
regressiva. 

IV - As sanções civis, penais e administrativas poderão 
cumular-se, sendo independentes entre si. 

 

Quais estão corretas? 
 

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

(C) Apenas III. 

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

 
 

 
 

 

 

18. No que diz respeito ao Decreto nº 1.171/1994, que 

aprova o Código de Ética profissional do Servidor Público 

Civil do Poder Executivo, considere os itens abaixo. 
 

I - Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a 
integridade do seu caráter, escolhendo sempre, 

quando estiver diante de duas opções, a melhor e 

a mais vantajosa para o bem comum. 

II - Ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor 

de representar contra qualquer comprometimento 
indevido da estrutura em que se funda o Poder 

Estatal. 

III - Resistir a todas as pressões consideradas injustas 

ou desonestas pelo servidor quando provindas de 

superiores hierárquicos que pretendam favores ou 
vantagens que entenda indevidas em decorrência 

de ações imorais, ilegais ou aéticas, abstendo-se 
de denunciá-las, porém, diante do princípio geral 

da inocência do cidadão. 

IV - Não fazer greve, considerando, sempre, as exigên-
cias específicas da defesa da vida, da segurança 

coletiva e o resguardo do interesse do cidadão e 
dos seus direitos fundamentais, especialmente o 

relativo à dignidade da pessoa humana. 
 

Quais se incluem entre os principais deveres do servidor 

público? 
 

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

(C) Apenas III e IV. 

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

 

19. No que diz respeito ao Decreto nº 5.707, de 23 de 

fevereiro de 2006, que institui a Política e as Diretrizes 

para o Desenvolvimento de Pessoal da administração 
pública federal direta, autárquica e fundacional, considere 

os itens abaixo. 

 
I - Plano anual de capacitação. 

II - Balancete semestral orçamentário-fiscal da unidade 
federativa participante. 

III - Relatório de execução do plano anual de capacitação. 

IV - Sistema de gestão por competência. 

 

Quais são instrumentos da Política Nacional de Desen-
volvimento de Pessoal? 

 
(A) Apenas I e III. 

(B) Apenas III e IV. 

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

(E) Apenas II, III e IV. 
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20. O incentivo à Qualificação previsto no Decreto nº 5.824, 

de 29 de junho de 2006, que estabelece os procedi-

mentos para a concessão do Incentivo à Qualificação e 
para a efetivação do enquadramento por nível de 

capacitação dos servidores integrantes do Plano de 
Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em 

Educação, instituído pela Lei nº 11.091, de 12 de 

janeiro de 2005, será concedido 
 

(A) aos agentes políticos educacionais, aos aposentados 
e aos contribuintes do Regime Federativo. 

(B) aos servidores ativos, aos prestadores autônomos 
vinculados à Educação e aos aposentados. 

(C) aos servidores ativos, aos aposentados e aos insti-

tuidores de pensão. 

(D) aos servidores inativos, aos empregados da Rede de 

Ensino e aos prestadores autônomos ou efetivos. 

(E) aos servidores ativos federativos, aos prestadores 

públicos e aos aposentados pelo Regime Federativo. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

21. Nos termos da Norma Regulamentadora nº 10 (NR-10) – 

Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, a 

sequência correta de procedimentos a serem adotados 
para que se execute uma instalação elétrica desenergi-

zada liberada para o trabalho é a seguinte:  
 

(A) Seccionamento – impedimento de reenergização – 

constatação da ausência de tensão – instalação de 
aterramento temporário com equipotencialização 

dos condutores dos circuitos – proteção dos elemen-
tos energizados existentes na zona controlada – 

instalação da sinalização de impedimento de 
reenergização. 

(B) Constatação da ausência de tensão – instalação da 

sinalização de impedimento de reenergização – 
seccionamento – impedimento de reenergização – 

instalação de aterramento temporário com equipo-
tencialização dos condutores dos circuitos – proteção 

dos elementos energizados existentes na zona 

controlada. 

(C) Instalação de aterramento temporário com equipo-

tencialização dos condutores dos circuitos – proteção 
dos elementos energizados existentes na zona 

controlada – seccionamento – impedimento de 
reenergização – constatação da ausência de 

tensão – instalação da sinalização de impedimento 

de reenergização. 

(D) Seccionamento – impedimento de reenergização – 

proteção dos elementos energizados existentes na 
zona controlada – instalação da sinalização de 

impedimento de reenergização – constatação da 

ausência de tensão – instalação de aterramento 
temporário com equipotencialização dos condutores 

dos circuitos. 

(E) Seccionamento – constatação da ausência de 

tensão – impedimento de reenergização – instalação 
de aterramento temporário com equipotencialização 

dos condutores dos circuitos – proteção dos elemen-

tos energizados existentes na zona controlada – 
instalação da sinalização de impedimento de 

reenergização. 
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22. Nos termos da Norma Regulamentadora nº 13 (NR-13) – 

Caldeiras, Vasos de Pressão, Tubulações e Tanques 

Metálicos de Armazenamento, assinale a alternativa 
que NÃO apresenta um fator de grave e iminente risco 

à integridade dos trabalhadores. 
 

(A) O atraso na inspeção de segurança periódica de 

caldeiras. 

(B) O bloqueio de dispositivos de segurança de caldeiras, 

vasos de pressão e tubulações, sem a devida justifi-
cativa técnica baseada em códigos, normas ou pro-

cedimentos formais de operação do equipamento. 

(C) A inexistência de placa de identificação indelével no 

equipamento. 

(D) A ausência de dispositivo operacional de controle 
do nível de água de caldeira. 

(E) A operação de caldeira por trabalhador que não 
atenda aos requisitos estabelecidos no Anexo I da 

NR-13 ou que não esteja sob supervisão, acompa-

nhamento ou assistência específica de operador 
qualificado. 

 

23. Nos termos da Norma Regulamentadora nº 20 (NR-20), 

como elementos para garantir a segurança nas operações 

de soldagem e corte a quente, com a utilização de 
gases inflamáveis, as mangueiras de alimentação 

obrigatoriamente devem possuir: 
 

(A) mecanismos contra o ingresso de ar externo. 

(B) dispositivos renovadores da energia cinética dos 
fluidos. 

(C) mecanismos de dissipação da energia elétrica 
estática, via aterramento funcional. 

(D) dispositivos de equalização de pressão entre os 

cilindros utilizados no procedimento. 

(E) mecanismos contra o retrocesso das chamas na 

saída do cilindro e chegada do maçarico. 
 

24. De acordo com a Norma Regulamentadora nº 26 

(NR-26), o produto químico utilizado no local de 
trabalho deve ser classificado quanto aos perigos 

para a segurança e a saúde dos trabalhadores. Essa 

classificação obedece aos critérios estabelecidos pelo: 
 

(A) Corpo de Bombeiros estadual ou municipal. 

(B) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

(PCMSO). 

(C) Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

(CIPA). 

(D) Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação 
e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS), da 

Organização das Nações Unidas. 

(E) Programa Internacional de Vigilância de Armas 

Químicas.   

 
 

25. Sobre medidas técnicas para a prevenção de acidentes 

e adoecimentos pelo trabalho na execução de ativida-

des em espaços confinados, considere as afirmações 
abaixo. 

 
I - Deve-se monitorar continuamente a atmosfera nos 

espaços confinados nas áreas onde os trabalhado-

res autorizados estiverem desempenhando as suas 
tarefas, para verificar se as condições de acesso e 

permanência são seguras. 

II - Deve-se utilizar equipamento de leitura direta, intrin-

secamente seguro, provido de alarme, calibrado e 
protegido contra emissões eletromagnéticas ou 

interferências de radiofrequência. 

III - Deve-se promover a ventilação do espaço com 
oxigênio puro, quando necessário. 

 
Quais estão corretas? 

 

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

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

(E) I, II e III. 
 

26. Sob o ponto de vista conceitual, os limites de exposição 

ocupacional para agentes químicos são _________ para 
auxiliar no/na _________, sendo esperadas respostas 

biológicas individuais _________ para iguais concen-

trações de tóxicos no ambiente de trabalho. 
 

Assinale a alternativa que completa, correta e respecti-
vamente, as lacunas do trecho acima. 

 

(A) valores-teto – controle dos riscos – uniformes  

(B) recomendações – determinação da condição de 

aposentadoria especial – diferentes 

(C) recomendações – controle dos riscos – diferentes 

(D) guias – determinação do grau de insalubridade – 

uniformes 

(E) valores-teto – determinação do grau de insalubri-

dade – diferentes 
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27. Nos termos da Norma Regulamentadora nº 35 (NR-35), 

quando da caracterização do risco de queda, o cinto 

de segurança a ser utilizado pelo trabalhador deve 
ser do tipo paraquedista, dotado de dispositivo para a 

sua conexão em um sistema de ancoragem. Nesse 
caso, quando é obrigatório o uso de componente 

absorvedor de energia cinética? 

 
(A) Em todas as ocasiões nas quais o fator de queda 

for maior que 2. 

(B) Quando utilizados talabartes extensíveis. 

(C) Quando o fator de queda for maior que 0,5 e o 
comprimento do talabarte for maior que 0,9 m. 

(D) Quando o fator de queda for maior que 1 e o 

comprimento do talabarte for maior que 2,0 m. 

(E) Quando o fator de queda for maior que 1 e o 

comprimento do talabarte for maior que 0,9 m. 
 

28. A Norma de Higiene Ocupacional 01 da Fundacentro – 

Avaliação da Exposição Ocupacional ao Ruído tem por 
objetivo estabelecer critérios e procedimentos para 

avaliar os casos em que essa exposição implique risco 

potencial de surdez ocupacional. Qual é o parâmetro 
utilizado para caracterização da exposição ocupacional 

ao ruído, expresso em porcentagem de energia sonora, 
que tem, como referência, o valor máximo da energia 

sonora diária admitida?  
 

(A) Dose. 

(B) Nível de ação. 
(C) Incremento de duplicação de dose. 

(D) Limite biológico de exposição. 
(E) Limiar de integração. 

 

29. Em 27 de janeiro de 2013, ocorreu um incêndio na casa 
noturna Kiss, em Santa Maria/RS, fato que provocou 

quase duas centenas e meia de óbitos, muitos deles entre 

trabalhadores. Segundo toda a revisão científica reali-
zada, o fator que guarda relação com o maior número 

de mortes, em relação a esse evento, é: 
 

(A) o contato direto com elementos pirofóricos direta-

mente oriundos dos fogos de artifício utilizados. 

(B) as sequelas decorrentes das queimaduras de pele. 

(C) a inalação de produtos oriundos da termodegra-
dação de polímeros, em especial asfixiantes químicos 

como o monóxido de carbono e cianetos. 

(D) a inalação de vapores de solventes orgânicos.  

(E) o contato dérmico com partículas oriundas da queima 

de madeira e plásticos.  
 

 
 

 

 
 

 
 

30. O episódio envolvendo o rompimento da barragem da 

Vale/Brumadinho/MG, em 2019, foi o acidente de 

trabalho com maior número de vítimas fatais no Brasil. 
Segundo a Norma Regulamentadora nº 22 (NR-22) – 

Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração, em 
barragens com áreas sujeitas à inundação em caso de 

rompimento, é expressamente vedada a concepção, 

construção, manutenção e funcionamento de instalações 
destinadas a atividades administrativas, vivência, saúde 

e recreação da empresa ou Permissionário de Lavra 
Garimpeira. Para determinadas áreas, o prazo para 

cumprimento da norma, recentemente alterada, é de 
seis meses. Que áreas são essas? 

 

(A) Áreas a jusante da barragem. 

(B) Áreas a montante da barragem. 

(C) Áreas a menos de 500 (quinhentos) metros da 
crista da barragem. 

(D) Áreas a menos de 1000 (mil) metros do talude de 

jusante. 

(E) Qualquer ponto a menos de 1000 (mil) metros do 

talude de montante. 
 

31. No que diz respeito à Norma Regulamentadora nº 24 

(NR-24), assinale a afirmativa correta. 
 

(A) Nas atividades ou operações insalubres, será 
exigido, no conjunto de instalações sanitárias, 

um lavatório para cada grupo de 20 trabalhadores. 

(B) Nos estabelecimentos em que trabalhem mais de 
trezentos trabalhadores, é obrigatória a existência 

de refeitório.  

(C) Nas atividades e operações insalubres, os armários 

não podem ser de compartimentos duplos.  

(D) Para o consumo nas instalações sanitárias, serão 
previstos vinte litros diários de água por trabalhador.  

(E) Nas atividades ou operações insalubres, será exigido 
um chuveiro para 20 trabalhadores.  

 

32. Todos os gases abaixo citados são considerados 
asfixiantes simples, EXCETO um. Assinale-o. 

 

(A) Acetileno. 
(B) Etileno. 

(C) Fosfina. 
(D) Hélio.  

(E) Propileno. 
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33. Nos termos da Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15), 

assinale a alternativa em que todos os agentes citados 

são considerados insalubres em grau médio. 
 

(A) Ar comprimido, vibrações e radiações ionizantes. 

(B) Radiação infravermelha, tolueno e poeiras minerais.  

(C) Ruído de impacto, frio e umidade. 

(D) Umidade, poeiras minerais e manganês. 

(E) Vibrações, sílica livre cristalizada e poeiras minerais. 

 

34. De acordo com a Norma Regulamentadora nº 07 

(NR-07), o Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional (PCMSO) estabelece a obrigatoriedade de 
realização de exame médico de retorno ao trabalho 

de trabalhador ausente por período igual ou superior 
a ________ dias, por motivo de doença ou acidente, 

de natureza ocupacional ou não, ou _________.   

 
Assinale a alternativa que completa correta e respecti-

vamente as lacunas do trecho acima. 
 

(A) 10 – parto 

(B) 10 – férias 
(C) 15 – férias 

(D) 30 – parto 
(E) 30 – férias 

 

35. Sobre ergonomia, considere as afirmações abaixo. 

 

I - A análise ergonômica do trabalho começa por uma 
demanda que pode ter diversas origens, tais como 

exigências da fiscalização do trabalho, queixas ou 

reclamações de trabalhadores.  

II - Os fatores de risco de natureza ergonômica podem 

influenciar a reformulação da demanda e direcionar 
a análise ergonômica do trabalho, e entre esses 

fatores incluem-se as exigências referentes à 

tarefa prescrita, tais como os esforços dinâmicos 
e estáticos. 

III - A organização do trabalho leva em consideração, 
entre outros fatores, as normas de produção e o 

modo operatório. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas III. 
(C) Apenas I e II. 

(D) Apenas II e III. 

(E) I, II e III. 
 

 
 

 

 
 

 
 

36. A aplicação de primeiros socorros a um trabalhador 

acidentado que está inconsciente requer uma rápida 

avaliação. Para realizá-la, o socorrista deve primeira-
mente 

 
(A) examinar as pernas e os braços do acidentado e, na 

presença de fraturas, providenciar a imobilização 

com talas infláveis, antes do transporte ao hospital. 

(B) prevenir a desidratação, fornecendo água potável 

em pequenas quantidades.  

(C) examinar os membros inferiores do acidentado, 

mantendo-os em posição horizontal, para aumentar 
o retorno de sangue para o cérebro. 

(D) prevenir o estado de choque, aquecendo de 

imediato o acidentado, com cobertores ou mantas 
térmicas. 

(E) examinar a presença ou ausência de pulso e de 
movimentos respiratórios no acidentado. 

 

37. Considere as seguintes Normas Regulamentadoras (NR) 
de Segurança e Medicina do Trabalho.  

 

I - NR-19: Explosivos. 

II - NR-33: Trabalhos em Espaços Confinados. 

III - NR-35: Trabalho em altura. 
 

Quais delas determinam a avaliação de fatores de risco 
psicossociais? 

 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas III. 

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

(E) I, II e III. 

 

38. Assinale a alternativa que apresenta características 

iniciais da perda auditiva induzida por níveis elevados 

de pressão sonora, após longos períodos de exposição 
ocupacional ao ruído intenso. 

 
(A) Alteração dos limiares auditivos em uma ou mais 

frequências da faixa de 500 a 2.000 Hz. 

(B) Alteração dos limiares auditivos em uma ou mais 
frequências da faixa de 3.000 a 6.000 Hz.  

(C) Zumbidos, alterações reversíveis na audiometria e 
trauma acústico. 

(D) Dor de ouvido e alteração dos limiares auditivos 
nas frequências de 500, 1.000 e 2.000 Hz. 

(E) Dor de ouvido, alterações reversíveis na audio-

metria e trauma acústico. 
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39. Assinale a alternativa que apresenta o agente químico 

confirmado como agente carcinogênico, segundo a 

Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos 
(LINACH). 

 
(A) Estanho. 

(B) Benzeno. 

(C) Butano. 
(D) Propano. 

(E) Xileno.  
 

40. De acordo com a atual legislação previdenciária, a 

concessão da aposentadoria especial dependerá de 
comprovação pelo segurado, perante o Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS), do tempo de trabalho 
permanente, não ocasional, nem intermitente, em 

condições especiais que prejudiquem a saúde ou a 

integridade física, durante o período mínimo fixado. Para 
trabalhadores expostos ao agente nocivo __________, 

esse período de exposição deve ser de 20 anos. 
 

Assinale a alternativa que completa corretamente a 

lacuna do texto acima. 
 

(A) asbesto 
(B) cádmio 

(C) cobalto 
(D) manganês 

(E) xileno 
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