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

 
Ter uma carreira de sucesso é o sonho de todos que 

pretendem entrar no mercado de trabalho. Mas será 
que é necessário exercer um cargo de chefia para 
ser reconhecido como alguém importante para uma 
empresa? Felizmente, a resposta é não. Uma prova 
disso é _____ valorização do profissional especialista. 

Ele está sendo cada vez mais requisitado pelas 
organizações, porque apresenta um elevado grau de 
conhecimento em uma área e se destaca pela habili-
dade de se relacionar com as pessoas de maneira 
tranquila e transparente. 

O profissional especialista sai do caminho tradicional 
imposto pelo mercado de trabalho. Ele está mais aberto 
_____ novas possibilidades, apresentando um foco na 
busca pelo conhecimento técnico para atingir resultados 
mais expressivos. Outro fator relevante é que esse 
profissional está vinculado à carreira em Y. Dessa 
forma, ele pode escolher dois caminhos: procurar um 
cargo de gestor ou seguir _____ meta de ser um 
especialista técnico. 

Portanto, o profissional especialista tem a chance de 
não ficar restrito apenas à carreira de gestor. Ele pode 
construir o próprio rumo por meio da especialização em 
conhecimentos técnicos relacionados à área em que 
atua. Assim, ele pode ser reconhecido pela capacidade 
de apresentar soluções e pelos trabalhos desenvolvidos 
para a empresa. 

Esse profissional, cabe ressaltar, destaca-se por 
uma série de características marcantes. Uma delas é o 
foco na inovação. Outro aspecto que o diferencia é a 
capacidade de resolver problemas complexos por meio 
de soluções criativas que possibilitam engajar a equipe 
e melhorar o ambiente organizacional. A obtenção de 
conhecimento é um fator primordial para o especialista 
ser reconhecido pelos colegas de trabalho como uma 
referência. Para atingir esse patamar, é necessário ser 
dedicado e buscar o aprendizado constantemente. 

O espírito de liderança e o foco em resultados são 
mais dois aspectos que esse profissional adota para 
chegar _____ metas e ser reconhecido pelos gestores 
e outros funcionários da companhia. 

Você já percebeu que não é simples ser alguém 
renomado no mundo corporativo, não é mesmo? 
Porém, o esforço e a superação dos próprios limites 
podem ajudá-lo a vencer uma série de barreiras. 

 
Adaptado de: Já pensou em se tornar um profissional espe-
cialista? Disponível em: https://faro.edu.br/blog/ja-
pensou-em-se-tornar-um-profissional-especialista-co-
nheca-as-vantagens/. Acesso em: 29 nov. 2020. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

01. Assinale a alternativa que preenche adequadamente as 
lacunas das linhas 06, 14, 19 e 40, nesta ordem. 
 
(A) a – a – a – às 
(B) à – a – à – às 
(C) a – à – à – às 
(D) a – a – à – as 
(E) à – à – a – as 

 

02. Considere as seguintes afirmações sobre o texto. 
 

I - A valorização do profissional especialista decorre 
da necessidade do exercício de cargos de chefia. 

II - O profissional especialista limita-se à carreira de 
gestor como forma de construir um caminho 
próprio para o conhecimento. 

III - O profissional especialista diferencia-se dos demais 
pela habilidade na resolução de problemas com-
plexos. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

03. Considere as seguintes afirmações sobre a formação de 
palavras do texto. 

 
I - Felizmente (l. 05) e constantemente (l. 37) 

são, ambas, advérbios formados a partir de adjetivos. 
II - busca (l. 15) e obtenção (l. 33) são, ambas, 

substantivos formados a partir de verbos. 
III - inovação (l. 30) e corporativo (l. 43) são, ambas, 

substantivos formados a partir de verbos. 
 

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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04. Considere as seguintes afirmações acerca de palavras 
do texto. 

 
I - A palavra portanto (l. 21) tem valor explicativo. 

II - A palavra Assim (l. 25) tem valor causal.  
III - A palavra já (l. 42) tem valor temporal. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

05. Considere as seguintes afirmações sobre emprego de 
verbos no texto. 

 
I - diferencia (l. 30) é um verbo intransitivo. 

II - adota (l. 39) é um verbo transitivo direto. 
III - percebeu (l. 42) é um verbo intransitivo. 

 
Quais estão corretas? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 A competição social é a base do modo de produção 
capitalista, desde o seu surgimento. Assim, já nos 
primórdios dessa organização social, essa conduta 
é valorada de forma positiva. No entanto, na ____ a 
competição tornou-se um imperativo categórico. Ela 
acirrou-se substancialmente ao ponto de transformar-se 
em um destruir-se a si e ao outro semelhante. O competir 
impregnou todos os âmbitos da vida dos indivíduos, 
enlaçando a construção e a destruição da subjetivi-
dade humana.  

A palavra competição advém do latim competitio e 
significa concorrência, luta, rivalidade, antagonismo, 
emulação, o que indica a ocorrência de uma atividade 
rival de duas ou mais pessoas ou grupos, em que 
apenas uma das partes pode ganhar. 

Constantemente ouvimos a palavra “corrida” para 
adjetivar a vida e o cotidiano das pessoas: “dia 
corrido”, “vida corrida”. Nossa existência resume-se a 
uma constante competição. Hoje somos forçados a 
viver segundo o tempo das inovações tecnológicas, dos 
produtos descartáveis: o ritmo do mercado. A realidade 
passou a ser experienciada como uma corrida. No 
entanto, os indivíduos acreditam que correm para 
“vencer”, quando, na realidade, correm para “fugir”, 
para não se questionarem a respeito da competição 
sem fim à qual estamos submetidos. 

A competição, dessa forma, caminha no sentido 
oposto à real necessidade humana, uma vez que 
impossibilita relações de acolhimento, indo na contra-
mão daquilo que fortifica o homem e o caracteriza 
enquanto humano: a necessidade do outro. Pergunta-se, 
porém: no contexto atual, como esperar do outro 
amparo se ele é decretado ____ como meu concor-
rente, meu rival? Afinal, não existe emprego para 
todos, não existe vaga na universidade para todos, 
nem todos têm condições materiais de viver de forma 
digna, com saúde e moradia. 

De posse desse saber, entendemos que o estímulo 
à competição, propagado no contexto social contem-
porâneo, configura-se como uma ideologia, na ____ 
que é dada ao termo pelos teóricos. 

Nesse contexto, a consciência social dos homens é 
formada sem mediação, ou seja, a ideologia bloqueia a 
reflexão, pois impõe ideários como formas acabadas 
em si. Quando internalizados, esses ideários destroem 
a capacidade de pensar de forma crítica, pois a reali-
dade passa a ser vista como natural. 

 
Adaptado de: CANIATO, A. M. P.; RODRIGUES, S. M. A cons-
trução psicossocial da competição: o engano na 
cumplicidade de uma falsa vida. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/psoc/v24n1/04.pdf. Acesso em: 
29 nov. 2020. 
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06. Assinale a alternativa que preenche adequadamente as 
lacunas das linhas 04, 33 e 40, nesta ordem. 

 
(A) contemporaneidade – a priori – acepção 

(B) contemporanidade – apriori – acepção 
(C) contemporaneidade – apriore – acepsão 

(D) contemporanidade – a priore – acepção 

(E) contemporaneidade – apriori – acepssão 
 

07. Considere as seguintes afirmações sobre o texto. 
 

I - O texto apresenta, em seu conjunto, uma exalta-
ção à ideia de competição. 

II - O texto apresenta, em seu conjunto, uma reifica-
ção à ideia de competição. 

III - O texto apresenta, em seu conjunto, uma crítica à 
ideia de competição. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

08. Considere as seguintes afirmações sobre orações do 
texto. 

 
I - A oração para adjetivar a vida e o cotidiano 

das pessoas: “dia corrido”, “vida corrida” 
(l. 16-18) apresenta uma ideia de finalidade. 

II - A oração que fortifica o homem (l. 30) 
apresenta uma ideia de causa. 

III - A oração que o estímulo à competição (l. 38-39) 
apresenta uma ideia de explicação. 

 
Quais estão corretas? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09. Considere as seguintes afirmações sobre a classificação 
de palavras do texto. 

 
I - O que (l. 14) é preposição. 

II - O que (l. 23) é conjunção. 
III - O qual (l. 26) é pronome. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

10. A substituição da palavra ideários (l. 44) por ideário 
implica, obrigatoriamente, a alteração de quantos 
outros vocábulos para fins de concordância nominal, 
no trecho que vai da linha 44 à linha 47? 

 
(A) Dois. 
(B) Três. 
(C) Quatro. 
(D) Cinco. 
(E) Seis. 
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11. Em relação ao estabelecido na Norma Regulamenta-
dora n° 5 (NR-5), assinale as afirmações abaixo com V 
(verdadeiro) ou F (falso). 

 
(  ) Cabe aos empregados do estabelecimento manter 

o empregador informado sobre os trabalhos da 
CIPA. 

(  ) Uma das atribuições da CIPA é requerer ao SESMT, 
quando houver, ou ao empregador, a paralisação 
de máquina ou setor, no qual seja considerado 
haver risco grave e iminente à segurança e saúde 
dos trabalhadores. 

(  ) No caso de afastamento definitivo do vice-presi-
dente, os membros titulares da representação do 
empregador escolherão o substituto, entre seus 
titulares, em dois dias úteis.  

(  ) Haverá garantia de emprego para todos os inscritos 
para a CIPA até a data da posse.  

(  ) É facultado o uso de meios eletrônicos na eleição 
da CIPA.  

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

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

 

12. De acordo com a Norma Regulamentadora n° 18 (NR-
18), os equipamentos de guindar e transportar mate-
riais e pessoas devem ser vistoriados __________, antes 
de iniciar as atividades ou serviços, pelo __________, 
conforme orientação dada pelo responsável técnico do 
equipamento, atendidas as recomendações do manual 
do fabricante, devendo ser registrada a vistoria em 
_____________. 

 
Assinale a alternativa que completa, corretamente e 
respectivamente, as lacunas do texto acima. 

 
(A) uma vez por semana – operador – livro de inspeção 

do trabalho 
(B) todos os dias – técnico de segurança do trabalho – 

livro de inspeção do equipamento 

(C) uma vez por mês – engenheiro responsável da 
obra – livro de inspeção de obra 

(D) todos os dias – operador – livro de inspeção do 
equipamento 

(E) uma vez por semana – técnico de segurança do 
trabalho – livro de inspeção de obra 

 
 
 
 
 
 

13. Segundo a Norma Regulamentadora n° 33 (NR-33), a 
capacitação da equipe que fará salvamento em espaço 
confinado na empresa deve contemplar todos os possí-
veis cenários de acidentes, os quais estarão identificados 

 
(A) na Análise de Risco. 

(B) no Programa de Proteção Respiratória – PPR. 
(C) no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – 

PPRA. 

(D) na Análise de Modos de Falhas e Efeitos – FMEA. 
(E) no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupa-

cional – PCMSO. 
 

14. Os efeitos combinados, determinados pela Norma Regu-
lamentadora n° 15 (NR-15), em seu anexo 1, devem 
ser considerados quando ocorrer 

 
(A) apenas dois períodos de ruído contínuo ou intermi-

tente de diferentes níveis. 

(B) dois ou mais períodos de ruído contínuo ou inter-
mitente de diferentes níveis. 

(C) mais de dois períodos de ruído de impacto de dife-
rentes níveis. 

(D) níveis de ruído de impacto cujo pico de energia seja 
de duração superior a um segundo. 

(E) períodos de ruído contínuo e de impacto. 
 

15. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
associando as atividades ou operações com os adicio-
nais correspondentes, de acordo com a NR-15. 

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

 
(  ) Atividades de radioterapia 

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

(  ) Operações com epicloridrina 
(  ) Pintura a pistola ou manual com pigmentos de 

compostos de chumbo ao ar livre 
 

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

 
(A) 2 – 1 – 4 – 3. 
(B) 1 – 4 – 3 – 2. 
(C) 4 – 2 – 3 – 1. 
(D) 3 – 4 – 2 – 1. 
(E) 4 – 3 – 1 – 2. 
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16. Considere as afirmações abaixo, de acordo com a Norma 
Regulamentadora n° 24 (NR-24), acerca das condições 
sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. 

 
I - Será exigido um lavatório para cada 10 trabalha-

dores nas atividades com exposição e manuseio de 
material infectante, substâncias tóxicas, irritantes, 
aerodispersoides ou que provoquem a deposição 
de poeiras, que impregnem a pele e as roupas 
do trabalhador. 

II - Todos os estabelecimentos devem ser dotados de 
vestiários quando a atividade exija a utilização de 
vestimentas de trabalho ou que seja imposto o uso 
de uniforme cuja troca deva ser feita no próprio 
local de trabalho.  

III - Em estabelecimentos com mais de 750 trabalhado-
res, os vestiários devem ser dimensionados com 
área de, no mínimo, 0,50m² por trabalhador. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

17. Em relação à NR-5, assinale a afirmação INCORRETA. 
 

(A) Uma das atribuições da CIPA é requisitar à 
empresa a cópia das CATs emitidas.  

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

(C) Em caso de anulação do processo eleitoral, a 
empresa convocará nova eleição no prazo de 
cinco dias, a contar da data de ciência, garantidas 
as inscrições anteriores. 

(D) O empregador deve realizar eleição extraordinária, 
caso não haja suplentes para ocupar cargo vago, 
cumprindo todas as exigências estabelecidas para 
o processo eleitoral, exceto quanto aos prazos que 
devem ser reduzidos pela metade. 

(E) Será indicado, de comum acordo com os membros 
da CIPA, um secretário e seu substituto, entre os 
componentes ou não da comissão, não havendo, 
neste caso, necessidade da concordância do 
empregador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Em relação à Norma Regulamentadora n° 4 (NR-4), 
assinale a afirmação correta.  

 
(A) Compete aos profissionais integrantes do SESMT 

determinar, quando esgotados todos os meios 
conhecidos para a eliminação do risco e este 
persistir, mesmo reduzido, a utilização, pelo 
trabalhador, de Equipamentos de Proteção Indivi-
dual – EPIs, de acordo com o que determina a 
Norma Regulamentadora n° 6 (NR-6), desde que a 
concentração, a intensidade ou a característica do 
agente assim o exijam. 

(B) Para fins de dimensionamento, os canteiros de 
obras e as frentes de trabalho com menos de mil 
empregados e situados no mesmo estado ou Distrito 
Federal não serão considerados como estabeleci-
mentos, mas como integrantes da empresa de 
engenharia principal. Neste caso, os técnicos de 
segurança do trabalho e auxiliares de enfermagem 
poderão ficar centralizados.  

(C) O engenheiro de segurança do trabalho e o médico 
do trabalho deverão dedicar, no mínimo, quatro 
horas (tempo parcial) ou oito horas (tempo inte-
gral) por dia para as atividades dos Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho.  

(D) A instalação e manutenção do SESMT são de 
responsabilidade do empregador em conjunto com 
os sindicatos das categorias. 

(E) Hospitais, ambulatórios, maternidades, casas de 
saúde e repouso, clínicas e estabelecimentos 
similares com mais de 200 empregados deverão 
contratar um enfermeiro em tempo integral. 

 

19. Em relação às medidas de controle estabelecidas na 
Norma Regulamentadora n° 10 (NR-10), assinale a 
afirmação correta. 

 
(A) Os documentos técnicos previstos no Prontuário de 

Instalações Elétricas devem ser elaborados por 
profissional capacitado. 

(B) Os estabelecimentos com carga instalada superior 
a 100 kW devem constituir e manter o Prontuário 
de Instalações Elétricas. 

(C) No Prontuário de Instalações Elétricas, deverá 
constar o resultado dos testes de isolação elétrica 
apenas dos EPCs. 

(D) O uso de EPIs é prioritário nos serviços de instala-
ções elétricas, eliminando a necessidade de se 
adotar o uso de EPCs. 

(E) As medidas de controle adotadas devem integrar-
se às demais iniciativas da empresa, no âmbito da 
preservação da segurança, da saúde e do meio 
ambiente do trabalho. 
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20. Com relação à Resolução Técnica CBMRS n° 11, parte 
1, considere as afirmações abaixo. 

 
I - Unidade de passagem é a largura mínima para pas-

sagem de um fluxo de pessoas, fixada em 0,55m. 
II - Nas ocupações do grupo H, divisão H-3, os acessos 

e descargas em geral deverão ter, no mínimo, 
2,20m de largura.  

III - As portas comuns ou corta-fogo, utilizadas nas 
rotas de saída de emergências, que apresentarem 
dimensão maior do 1,50m, deverão possuir duas 
folhas.  

IV - As portas das salas com capacidade acima de 200 
pessoas deverão possuir barra antipânico. 

V - As portas das salas com capacidade de até 50 pes-
soas deverão abrir no sentido do trânsito de saída.  

 
Quais estão corretas? 

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

 
 
 
 
 
 

21. As escadas, segundo a legislação estadual contra 
incêndio, são classificadas conforme características 
construtivas de forma a proteger a população do prédio, 
em três tipos. Com relação a esse tema, assinale as 
afirmações abaixo com V (verdadeiro) ou F (falso). 

 
(  ) As escadas enclausuradas à prova de fumaça devem 

ter suas caixas resistentes a 120 minutos de fogo, 
no mínimo. 

(  ) As escadas enclausuradas protegidas devem ter 
suas caixas resistentes a 240 minutos de fogo, no 
mínimo. 

(  ) As escadas comuns devem ser dotadas de corri-
mãos em ambos os lados. 

(  ) As escadas enclausuradas protegidas devem ser 
providas de portas corta-fogo (PCF), com resistência 
mínima ao fogo de 60 minutos (P-60). 

(  ) As escadas enclausuradas à prova de fumaça devem 
ser providas de portas corta-fogo (PCF), com 
resistência mínima ao fogo de 90 minutos (P-90). 

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

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

 

22. Observe o quadro abaixo. 
 

CLASSE 
RISCO 

TIPO DE EXTIN-
TOR 

CAPACIDADE 
EXTINTORA 

DISTÂNCIA MÁXIMA 
A PERCORRER 

CARGA 

MÉDIO PÓ QUÍMICO BC    
 

Considerando a Resolução Técnica CBMRS n° 14/2016, que estabelece os critérios para a proteção contra incêndio por 
meio de extintores de incêndio, assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, os espaços do quadro 
acima. 

 
(A) 10B – 15m – 4kg  
(B) 10B – 20m – 4kg 

(C) 20B – 15m – 8kg  

(D) 20B – 20m – 6kg 
(E) 20B – 25m – 8kg 
 

23. Qual o peso máximo que um empregador pode remover 
individualmente, ressalvadas as disposições especiais 
relativas ao trabalho do menor e da mulher, conforme 
a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT)? 

 
(A) 20kg.  

(B) 23kg.  
(C) 50kg.  

(D) 60kg.  

(E) 100kg.  
 

24. De acordo com anexo I da Norma Regulamentadora 
n° 1 (NR-1), frente de trabalho é 

 
(A) a área de trabalho móvel e temporária. 

(B) a área onde são executados os trabalhos. 
(C) a menor unidade administrativa ou operacional 

compreendida no mesmo estabelecimento.  
(D) todo e qualquer serviço de engenharia de constru-

ção, montagem, instalação, manutenção ou reforma.  

(E) a área de trabalho fixa e temporária, onde se desen-
volvem operações de apoio e execução à construção, 
demolição ou reforma de uma obra.  
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25. Quanto aos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), 
cabe ao empregador 

 
(A) responsabilizar-se pela guarda e conservação. 

(B) solicitar a emissão do Certificado de Aprovação. 
(C) responsabilizar-se pela higienização e manutenção 

periódica.  

(D) promover adaptação do EPI detentor de Certificado 
de Aprovação para pessoas com deficiência. 

(E) requerer novo Certificado de Aprovação quando 
houver alteração das especificações do equipa-
mento aprovado. 

 

26. De acordo com a Norma Regulamentadora n° 11 
(NR-11), Transporte Manual de Sacos é toda atividade 
realizada de maneira contínua ou ______________, 
essencial ao transporte manual de sacos, na qual o 
_____________ da carga é suportado, integralmente, 
por um só trabalhador, compreendendo também o levan-
tamento e ______________. 

 

Assinale a alternativa que completa, correta e respec-
tivamente, as lacunas do parágrafo acima. 

 
(A) descontínua – peso – sua deposição 

(B) intermitente – volume – sua deposição 
(C) descontínua – volume – deambulação  

(D) intermitente – peso – transposição 
(E) eventual – peso – deambulação 

 

27. A Norma Regulamentadora n° 17 (NR-17) visa a estabe-
lecer parâmetros que permitam a adaptação das 
condições de trabalho às características psicofisiológicas 
dos trabalhadores. 
Faz parte dessas condições de trabalho  

 
(A) a norma de produção. 
(B) o ritmo de trabalho. 
(C) a organização do trabalho. 
(D) a exigência de tempo. 
(E) o conteúdo das tarefas. 
 

28. Qual das alternativas abaixo NÃO representa requisito 
mínimo de conforto dos assentos utilizados nos postos 
de trabalho determinados pela NR-17? 

 
(A) Altura ajustável à estatura do trabalhador e à 

natureza da função exercida. 

(B) Características de pouca ou nenhuma conformação 
na base do assento. 

(C) Borda frontal arredondada. 
(D) Encosto com forma levemente adaptada ao corpo 

para proteção da região lombar.  
(E) Espessura mínima de 5 cm. 
 
 

29. Qual das alternativas abaixo NÃO atende aos requi-
sitos dos dispositivos de partida, acionamento e parada 
de máquinas, conforme a Norma Regulamentadora 
n° 12 (NR-12)? 

 
(A) Localizarem-se em zonas protegidas.  

(B) Poderem ser acionados ou desligados em caso de 
emergência por outra pessoa que não seja o ope-
rador.  

(C) Impedirem o acionamento ou desligamento involun-
tário da máquina pelo operador ou por qualquer 
outra forma acidental. 

(D) Serem automáticos após fechamento das portas da 
máquina.  

(E) Dificultarem a burla. 
 

30. O que significa o termo xenobiótico, muito utilizado na 
Toxicologia? 

 
(A) Substância estranha ao organismo.  
(B) Substância incomum para o ser humano. 
(C) Aversão a um composto químico. 
(D) Substância incompatível para consumo humano. 
(E) Composto químico biologicamente modificado. 

 

31. A ética aplicada surge como uma resposta a problemas; 
é uma reflexão com base na realidade. A ética aplicada 
às questões da saúde e da pesquisa em seres humanos 
denomina-se 

 
(A) Biomedicina. 
(B) Bioética. 
(C) Ética Humana. 
(D) Ética Universal. 
(E) Biovida. 

 

32. Qual o objetivo da Norma Regulamentadora n° 9 
(NR-9)?  

 
(A) Estabelecer a obrigatoriedade do PPRA, com foco 

principal em riscos biológicos. 
(B) Estabelecer a obrigatoriedade do PPRA, incluindo 

riscos ergonômicos. 
(C) Estabelecer que riscos ocupacionais não devam ser 

avaliados de forma contínua. 

(D) Estabelecer novos parâmetros para riscos ambientais 
sem inclusão de riscos ergonômicos.  

(E) Estabelecer os requisitos de avaliações ocupacionais 
a agentes físicos, químicos e biológicos, quando 
identificados no Programa de Gerenciamento de 
Riscos (PGR). 
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33. De acordo com a Norma Regulamentadora n° 7 (NR-7), 
qual dos exames médicos abaixo listados NÃO é exigido 
por essa NR? 

 
(A) Admissional. 
(B) Periódico. 

(C) De retorno ao trabalho.  

(D) Demissional.  
(E) De troca de função. 

 

34. Todo trabalhador admitido, ou quando mudar de 
função que implique alteração de risco, deverá receber 
informações sobre os riscos ocupacionais de suas ativida-
des. Segundo a NR-1, assinale a alternativa que NÃO 
apresenta uma dessas informações. 

 
(A) Nome e atividade de colegas que sofreram acidentes 

de trabalho. 
(B) Medidas de controle de riscos adotadas pela orga-

nização. 
(C) Informações sobre meios para prevenir e controlar 

tais riscos. 

(D) Procedimentos a serem adotados em situações de 
emergência. 

(E) Procedimentos a serem adotados em situação de 
grave e iminente risco. 

 

35. Sobre Atividades e Operações Perigosas com Radiações 
Ionizantes, não são consideradas perigosas, as ativida-
des desenvolvidas em áreas que utilizam ___________ 
para diagnóstico__________. Áreas como, emergências, 
centros de tratamento intensivo, salas de recuperação 
e leitos de internação não são classificadas como 
___________, ainda que seja utilizado equipamento 
de raio X. 

 
Assinale a alternativa que completa, correta e respec-
tivamente, as lacunas do parágrafo acima. 

 
(A) raio X móvel – médico – áreas sem controle 
(B) ressonância magnética – odontológico – salas de 

irradiação 

(C) raio X móvel – odontológico – áreas controladas  
(D) ressonância magnética – médico – salas de irra-

diação  
(E) raio X móvel – médico – salas de irradiação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36. Constitui condição de risco grave e iminente, o não 
cumprimento dos seguintes itens da Norma Regula-
mentadora n° 13 (NR-13), EXCETO: 

 
(A) atraso na inspeção de segurança de caldeiras. 
(B) ausência de dispositivo operacional de controle de 

nível de água da caldeira. 
(C) caldeira sem instrumento que indique a pressão de 

vapor acumulado. 

(D) prontuário da caldeira sem código de projeto e ano 
de edição. 

(E) operação de caldeira por trabalhador que não 
atenda aos requisitos do anexo I da NR-13. 

 

37. O Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) deve 
conter, no mínimo:  

 
(A) Lista de Perigos e Dados Estatísticos de Acidentes 

de Trabalho. 
(B) Plano de Ação e Plano de Divulgação para CIPA. 

(C) Inventário de Riscos e Plano de Ação. 

(D) Inventário de Riscos Ergonômicos. 
(E) Plano de Emergências e Inventário de Riscos. 

 

38. Sobre capacitação de trabalhador para trabalho em 
altura, segundo a Norma Regulamentadora n° 35 (NR-
35), considera-se trabalhador __________ para traba-
lho em altura aquele que foi submetido e aprovado em 
treinamento teórico e ___________, com carga horária 
mínima de ____________. 

 

Assinale a alternativa que completa, correta e respec-
tivamente, as lacunas do parágrafo acima. 

 
(A) habilitado – físico – 6 horas 
(B) experiente – prático – 3 horas 
(C) capacitado – psíquico – 8 horas 
(D) habilitado – prático – 8 horas 
(E) capacitado – físico – 5 horas 
 

39. Em relação à Norma Regulamentadora n° 32 (NR-32), 
sobre perfurocortantes, é correto afirmar que 

 
(A) os trabalhadores que utilizarem objetos perfurocor-

tantes devem ser responsáveis pelo seu descarte. 

(B) o material perfurocortante deve ser descartado em 
sacos de cor laranja. 

(C) são vedados os reencapes e a desconexão manual 
de agulhas, exceto em atendimento de paradas 
cardiorrespiratórias. 

(D) empresas de saúde com até 1.000 funcionários estão 
dispensadas de Plano de Prevenção de Riscos – 
Materiais Perfurocortantes. 

(E) o trabalhador de saúde deve providenciar, a suas 
custas, as vacinas contidas no programa de imuni-
zações da instituição. 
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40. Gases medicinais são rotineiramente utilizados em 
estabelecimentos hospitalares. Observar as recomen-
dações do fabricante e da legislação vigente é 
fundamental para promoção da segurança desses am-
bientes e seus ocupantes. Com relação a esse tema, 
considere os procedimentos abaixo.  

 
I - Utilização de cilindros de oxigênio sem válvula de 

retenção ou dispositivo para impedir o fluxo 
reverso. 

II - Transferência de gases de um cilindro para outro, 
independentemente da capacidade dos cilindros. 

III - Utilização de cilindros que não tenham a identificação 
do gás e válvula de segurança. 

 
Quais são vedados pela NR-32? 

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