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Caderno
de Prova
Técnico de Segurança do Trabalho
Dia: 16 de março de 2008 • Horário: das 14 às 18 h
Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova:
 se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de
50 (cinquenta), está correta;
 se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O
gabarito da prova será divulgado no site do concurso.
http://pmf.fepese.ufsc.br
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

(8 questões)

Texto
Aquela era uma vida de lenda e mito, uma vida que,
de muitas maneiras, pouco mudara desde a Idade
Média. “Era um tempo mais simples nos vinhedos”,
Robert, filho de Maurice, relembrou anos mais tarde.
“Tínhamos uma maneira de viver, uma maneira de
fazer vinho que era natural e muito antiga.”
O vinho era feito da maneira como avós e bisavós
o haviam feito. Não havendo especialistas a quem
recorrer, cada um seguia as tradições que conhecia e
com que crescera. A aradura era feita com cavalos. O
plantio, a colheita e a poda eram feitos de acordo com
as fases da lua. Pessoas mais velhas lembravam com
freqüência aos mais jovens que os méritos da poda
foram descobertos quando o burro de São Martinho
se soltou nos vinhedos.
KLADSTRUP, Don e Petie. Vinho e Guerra. Trad. Maria Luiza X. de
A.Borges. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002, p. 23. (Adaptado)

1. Assinale a alternativa que só apresenta opções
corretas.
O estilo de vida antigo que ainda existia nos vinhedos
é assim exemplificado no texto:
a. ( X ) semelhança com a Idade Média; obediência a
tradições; uso de cavalos para arar.
b. ( ) crença em lendas e mitos; colheita feita por
pessoas mais velhas; vida natural.
c. ( ) obediência à Igreja; plantio feito de acordo
com as fases da lua; respeito pelos mais
velhos.
d. ( ) felicidade e simplicidade típicas da Idade
Média; poda feita por burros; avós e bisavós
com autoridade sobre os mais jovens.
e. ( ) respeito por avós e bisavós; visitas freqüentes
de São Martinho aos vinhedos; número de
pessoas idosas superior ao número de pessoas jovens.
.

(15 questões)
2. Assinale a alternativa em que a explicação para o
vocábulo está correta.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

aradura: colheita
vinicultor: produtor de vinho
mito: história tola, inventada por loucos
relembrar: lembrar (se) ininterruptamente
recorrer a especialistas: correr quilômetros em
direção a especialistas

3. As afirmativas abaixo são falsas de acordo com
o texto. Assinale aquela que se torna verdadeira, de
acordo com o texto, se for trocada uma palavra ou
expressão pela que está entre parênteses.
a. ( X ) A vida nos vinhedos era sofisticada. (simples)
b. ( ) A colheita era feita com máquinas. (cavalos)
c. ( ) Utilizavam-se técnicas modernas na confecção do vinho. (repugnantes)
d. ( ) Havia enólogos que orientavam a vinicultura.
(doutores)
e. ( ) A vida mudara muito desde a Idade Média.
(com o fim da época medieval)

4. Complete as lacunas da frase abaixo:
Chama-se           

ao relatório porme-

norizado de tudo o que se passou em uma reunião. À
comunicação interna, rotineira e corriqueira, dentro de
uma instituição chama-se            .
Assinale a alternativa que completa os espaços de
forma correta e seqüencial.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

ata – carta
relatório – ofício
ata – memorando
ofício – requerimento
inventário – memorando
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5. Observe a frase, adaptada do texto:
Pessoas mais velhas lembravam com freqüência aos
mais jovens que os méritos da poda foram descobertos
pelos vinicultores quando o burro de São Martinho se
soltou nos vinhedos.

7. Com base na frase “O vinho era feito da maneira
como avós e bisavós o haviam feito”, assinale com V as
proposições corretas e com F, as falsas.
(

Com base na frase acima, coloque dentro dos parênteses (coluna 2) o número que corresponda à classificação correta, de acordo com a coluna 1 (não é permitido repetir qualquer número).

(

(

Coluna 1
1. complemento nominal
2. locução verbal
3. verbo conjugado no pretérito imperfeito do
indicativo
4. objeto indireto
5. objeto direto
6. verbo reflexivo conjugado no pretérito perfeito do indicativo
7. agente da passiva
Coluna 2
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

lembravam
aos mais jovens
da poda
pelos vinicultores
se soltou

Assinale agora a resposta que apresenta a seqüência
correta, de cima para baixo:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

3, 1, 5, 7, 6.
3, 4, 1, 7, 6.
3, 5, 2, 4, 6.
6, 4, 5, 1, 3.
6, 5, 1, 7, 3.

6. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos
são acentuados devido à mesma regra de acentuação
gráfica.
a.
b.
c.
d.
e.
.

( )
( )
( )
( )
(X)

pôr; pára; apóio.
jóia; chapéu; caí.
avós; freguês; baús.
tínhamos; méritos; fórum.
média; obediência; freqüência.
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(

) Em “era feito” o verbo fazer está na voz passiva, e feito concorda com vinho em gênero e
número.
) Em “da maneira como avós e bisavós o haviam
feito”, o vocábulo em negrito é um pronome
que substitui “o vinho”.
) A expressão “o haviam feito” pode ser substituída por “faziam ele”, segundo a norma culta da
língua e sem que haja alteração do sentido da
frase.
) Em “da maneira como avós e bisavós o haviam
feito”, o vocábulo em negrito tem a função de
objeto direto.

Assinale a seqüência correta, de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V–V–V–V
V–V–V–F
V–V–F–V
V–F–V–F
F–V–V–V

8. A frase “O general reagiu com altivez e decretou uma
medida que previa o fim do comércio com a Rússia”
deverá ser reescrita da seguinte forma, mantendo-se
os mesmos verbos e tempos verbais mas passando
general para o plural e uma medida para medidas.
Assinale a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Os generais reagiam com altivez e decretavam
medidas que previam o fim do comércio com
a Rússia.
( ) Os generais reagião com altivez e decretavão
medidas que previão o fim do comércio com a
Rússia.
( ) Os generais reagirão com altivez e decretarão
medidas que previão o fim do comércio com a
Rússia.
( X ) Os generais reagiram com altivez e decretaram medidas que previam o fim do comércio
com a Rússia.
( ) Os generales reagiram com altivez e decretarão medidas que previrão o fim do comércio
com a Rússia.
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Matemática

(3 questões)

9. Três sócios A, B e C investiram R$ 25.000,00,
R$ 30.000,00 e R$ 45.000,00, respectivamente, num
negócio que, após um ano de funcionamento, deu um
lucro de R$ 6.000,00. Quanto coube ao sócio B, se o
lucro recebido foi diretamente proporcional ao valor
investido?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

R$ 1.200,00
R$ 1.500,00
R$ 1.800,00
R$ 2.000,00
R$ 2.700,00

11. Uma fábrica de eletrodomésticos vende certo
produto por R$ 150,00 por unidade. O custo total consiste em uma taxa fixa de R$ 6.500,00 somada ao custo
de produção de R$ 50,00 por unidade. Quantas unidades a fábrica necessita vender para obter um lucro de
R$ 2.000,00?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

20
40
65
85
90

Estudos Sociais

(2 questões)

12. Leia a notícia:

10. Um carro levou um tempo t para ir de uma
cidade X a outra cidade Y a uma velocidade média v.
Se aumentarmos em 25% a velocidade média v desse
carro para ir de uma cidade a outra, então o tempo t
da viagem se reduz em:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

10%
20%
25%
50%
80%

Em uma sessão plenária surpreendente, depois de
uma madrugada de negociações, os 190 países da
Convenção-Quadro da ONU (Organização das Nações
Unidas) sobre Mudanças Climáticas aprovaram neste
sábado o documento final com os resultados de 13
dias de trabalho em Bali (Indonésia), um dia a mais
que o previsto inicialmente.
Este documento define um roteiro com os princípios
que vão guiar as negociações do regime global de
mudanças climáticas, que sucederá ao Protocolo de
Kyoto, a partir de 2012.
Adaptado de JC - On line. 15/12/2007. Disponível em http://jc.uol.
com.br/2007/12/15/not_156604.php. Acesso: 19/12/2007.

Assinale a alternativa que identifica o nome do documento a que se refere a notícia.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

SIDA.
Tratado de Kyoto.
Sendero Luminoso.
International Trade Act.
Mapa do Caminho de Bali.

.
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15. Assinale a alternativa correta:

13. Observe o mapa a seguir:

a. (

b.

c.
Assinale a alternativa que identifica o Estado brasileiro
destacado no mapa (hachuriado):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Pará.
Sergipe.
Tocantins.
Maranhão.
Rio Grande do Norte.

Legislação

e.

(2 questões)

14. Assinale a alternativa incorreta:
a. ( X ) A obrigação de reparar o dano não se estende
aos sucessores do servidor que causou o dano.
b. ( ) O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas
atribuições.
c. ( ) Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Administração
Pública Municipal, em ação regressiva.
d. ( ) As sanções civis, penais e administrativas
podem cumular-se, sendo independentes
entre si.
e. ( ) A responsabilidade administrativa do servidor
é afastada no caso de absolvição criminal que
negue a existência do fato ou da sua autoria.

.
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d.

) O servidor terá direito a dispensa do serviço
por 07 (sete) dias úteis, sem prejuízo de seus
direitos, por motivo de casamento próprio
ou de falecimento do cônjuge, companheiro,
parente até segundo grau, madastra, padastro, enteado ou menor sob a sua guarda ou
tutela.
( ) Ao servidor público é proibido atuar, como
procurador ou intermediário, junto à
Administração Pública Municipal, mesmo
quando se tratar do pleito de benefícios previdenciários ou assistenciais de dependentes e
de cônjuge ou companheiro.
( ) Está sujeito à advertência o servidor que, comprovada a má-fé, acumular ilegalmente cargos
públicos.
( ) O abandono de cargo ocorre com a ausência
intencional do servidor ao serviço, por um
período superior a 60 (sessenta) dias.
( X ) São fases do processo administrativo disciplinar a instauração, a instrução sumária e o
julgamento.
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Conhecimentos Específicos

(35 questões)

16. Assinale a alternativa correta:

18. Assinale a alternativa correta:

A classificação dos principais riscos ocupacionais é
feita em grupos, de acordo com sua natureza e padronização de cores. Os riscos: umidade, névoas, fungos,
esforço físico intenso e eletricidade podem ser classificados, respectivamente, como:

Gases como o hidrogênio, o nitrogênio, o hélio, o
metano, o acetileno, o dióxido de carbono ou o monóxido de carbono podem causar efeitos:

a. ( ) Biológicos, físicos, ergonômicos, físicos e
químicos.
b. ( ) Físicos, físicos, biológicos, físicos e físicos.
c. ( X ) Físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e
de acidentes.
d. ( ) Químicos, químicos, biológicos, ergonômicos
e físicos.
e. ( ) Químicos, químicos, físicos, biológicos e
físicos.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Irritantes.
Anestésicos.
Alarmantes.
Asfixiantes.
Entorpecentes.

19. Dada a seguinte frase:
       

do trabalho é o que ocorre

pelo exercício do trabalho a serviço da empresa,
com o segurado empregado, trabalhador

17. Assinale a alternativa correta:

avulso,                , bem

O uso de marteletes pneumáticos, de lixadeiras, de
motosserras, assim como a direção de tratores, máquinas pesadas e ônibus são exemplos de fontes de:

como com o segurado especial, no exercício

a. ( X ) Vibrações, que é um risco classificado como
verde.
b. ( ) Vibrações, que é um risco classificado como
ergonômico.
c. ( ) Esforço físico intenso, que é um risco classificado como marrom.
d. ( ) Exigência de posturas inadequadas, que é um
risco físico.
e. ( ) Ruídos, que é um risco classificado como
amarelo.

morte,                 , temporária

de suas atividades, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a
ou permanente, da capacidade para o trabalho.
Assinale a alternativa que preenche correta e seqüencialmente as lacunas do texto acima.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Doença ; diarista ; disfunção
Doença ; trabalhador braçal ; invalidez
Acidente ; estivador ; deficiência
Acidente ; dentista residente ; invalidez
Acidente ; médico residente ; a perda ou
redução

.
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20. Assinale a alternativa correta:

23. Assinale a alternativa correta.

A substituição de matérias-primas e insumos é uma
medida de:

Em todos os estabelecimentos ou locais de trabalho
só devem ser utilizados extintores de incêndio que:

a.
b.
c.
d.
e.

a. (

( )
(X)
( )
( )
( )

Economia.
Proteção coletiva.
Proteção individual.
Isolamento da fonte de risco.
Alteração no processo de trabalho.

b.
c.
d.
e.

21. Dada a seguinte frase:
Doença                   é
entendida como a produzida ou desencadeada pelo
exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna do texto acima.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

profissional
do trabalho
do profissional
do trabalhador
de profissão

ser        

devem

de tal forma que, entre    

e

qualquer local de trabalho não se tenha de percorrer
distância maior que 15,00 m (quinze metros) nas de
risco grande e 30,00 m (trinta metros) nas de risco
médio ou pequeno.
Assinale a alternativa que preenche correta e seqüencialmente as lacunas do texto acima.
a.
b.
c.
d.
.e.

( )
(X)
( )
( )
( )

as macas ; dispostas ; elas
as saídas ; dispostas ; elas
as escadas ; dispostas ; elas
os extintores de incêndio ; dispostos ; eles
os hidrantes de incêndio ; dispostos ; eles
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Assinale a alternativa que indica a freqüência com que
os extintores devem ser pesados.
( )
( )
( )
(X)
( )

semanalmente.
mensalmente.
trimestralmente.
semestralmente.
anualmente.

25. Assinale a alternativa correta.

A NR-23 – Proteção Contra Incêndios, preconiza
que                  

24. Os cilindros dos extintores de pressão injetada
deverão ser pesados com freqüência. Se a perda de
peso for além de 10% (dez por cento) do peso original,
deverá ser providenciada a sua recarga.

a.
b.
c.
d.
e.

22. Dada a seguinte frase:

) sejam de fabricação nacional e estejam em
acordo com o INMETRO, quando importados.
( ) tenham CAT e sejam de fabricação nacional.
( X ) obedeçam às normas brasileiras ou aos regulamentos técnicos do INMETRO.
( ) obedeçam ao que estabelece a Lei Orgânica
de Florianópolis.
( ) obedeçam ao que estabelece o INMETRO,
quando importados.

Os chuveiros automáticos (“splinklers”) devem ter seus
registros sempre abertos e só poderão ser fechados
em caso de:
a. ( ) situação de risco grave eminente.
b. ( X ) manutenção ou inspeção, com ordem do
responsável pela manutenção ou inspeção.
c. ( ) férias coletivas na empresa, com ordem do
responsável pela manutenção.
d. ( ) contaminação da água por agente
bacteriológico.
e. ( ) treinamento de proteção contra incêndio,
com ordem do responsável pelo treinamento.

Prefeitura Municipal de Florianópolis

26. Assinale a alternativa correta.
Nas fábricas ou estabelecimentos que não mantenham equipes de bombeiros deverá haver alguns
membros do pessoal operário, bem como os guardas
e vigias:
a. (
b.
c.
d.
e.

) sempre atentos para o início dos incêndios
criminosos.
( ) regularmente submetidos a treinamento de
brigada.
( ) mensalmente submetidos a simulações de
incêndio na unidade fabril.
( ) semestralmente submetidos a treinamento de
brigada de incêndio.
( X ) especialmente exercitados no correto manejo
do material de luta contra o fogo e o seu
emprego.

27. Assinale a alternativa correta.
O EPI recomendado para proteção do crânio em trabalhos onde haja risco de contato com partes giratórias
ou móveis de máquinas é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Óculos.
Capacete.
Máscara de solda.
Capuz de segurança.
Protetor facial de segurança.

28. Assinale a alternativa correta.
Não cabe ao empregado quanto ao EPI:
a. (
b.
c.
d.
e.

) usar, utilizando-o apenas para a finalidade a
que se destina.
( ) responsabilizar-se pela sua guarda e
conservação.
( X ) responsabilizar-se pela sua higienização e
manutenção periódica.
( ) comunicar qualquer alteração que o torne
impróprio para uso.
( ) cumprir as determinações sobre o uso
adequado.

29. Assinale a alternativa correta.
Nas empresas desobrigadas de manter o SESMT, recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco existente em determinada atividade compete:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

à CIPA.
ao Médico do Trabalho.
ao Fiscal do Ministério do Trabalho.
ao Técnico de Segurança do Trabalho.
ao Engenheiro de Segurança do Trabalho.

30. Assinale a alternativa correta.
O equipamento composto por vários dispositivos, que
o fabricante associou contra um ou mais riscos que
podem ocorrer simultaneamente e que são suscetíveis
de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho é chamado de Equipamento:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Múltiplo de Proteção Individual.
Associado de Proteção Individual.
Complexo de Proteção Individual.
De Proteção Individual Complexo.
Conjugado de Proteção Individual.

31. Assinale a alternativa que completa corretamente a sentença abaixo.
Consideram-se riscos ambientais os agentes físicos,
químicos e biológicos existentes nos ambientes de
trabalho que são capazes de causar danos à saúde do
trabalhador, em função do seu tempo de exposição, …
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

tipo de risco, intensidade ou gravidade.
grau de risco, quantidade ou qualidade.
classe de risco, qualidade ou quantidade.
sua natureza, concentração ou intensidade.
sua concentração, grau de risco ou gravidade.

.
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32. O estudo, o desenvolvimento e a implantação de
medidas de proteção coletiva devem obedecer a uma
hierarquia.
I. Medidas que eliminem ou reduzam a utilização ou a formação de agentes prejudiciais à
saúde.
II. Medidas que previnam a liberação ou disseminação desses agentes no ambiente de
trabalho.
III. Medidas que reduzam os níveis ou a concentração desses agentes no ambiente de
trabalho.
Assinale a alternativa que apresenta a hierarquia
correta:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

I, II, III
I, III, II
II, I, III
II, III, I
III, II, I

34. Assinale a alternativa correta.
A atribuição de identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar o mapa de riscos, com a participação
do maior número de trabalhadores, com assessoria do
SESMT, onde houver, cabe:
a.
b.
c.
d.
e.

Para a avaliação da exposição ao calor pelo IBUTG, previsto no anexo 3 da NR-15, os aparelhos que devem
ser usados nessa avaliação são:
a. (
b.
c.

Depois de protocolizada na unidade descentralizada
do Ministério do Trabalho e Emprego, a CIPA não
poderá ter seu número de representantes reduzido,
bem como não poderá ser desativada pelo empregador, antes do término do mandato de seus membros,
exceto no caso de:

d.

e.

) Termômetro de globo padrão, termômetro
normal, termômetro de bico úmido.
( ) Termômetro de globo, termômetro de mercúrio e termômetro úmido natural.
( ) Termômetro de bulbo natural, termômetro de
globo e termômetro de bulbo seco.
( ) Termômetro de bulbo seco natural, termômetro de bulbo úmido natural e termômetro de
álcool normal.
( X ) Termômetro de bulbo úmido natural, termômetro de globo e termômetro de mercúrio
comum.

36. Assinale a alternativa correta.
Os níveis de impacto deverão ser avaliados em decibéis (dB), com:
a.
b.
c.
d.
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Decibelímetro, operando no circuito A em “fast”.
Decibelímetro, operando no circuito B em “fast”.
Decibelímetro, operando no circuito C em “slow”.
Medidor de nível de pressão sonora, operando no circuito linear e circuito de resposta
para impacto.
) Medidor de nível de pressão sonora, operando no circuito logarítmico e circuito de
resposta para rápido.

( )
( )
( )
(X)

e. (

.

a CIPA.
ao empregador.
ao Médico do Trabalho.
ao Técnico de Segurança do Trabalho.
ao Engenheiro de Segurança do Trabalho.

35. Assinale a alternativa correta.

33. Assinale a alternativa correta.

a. ( ) redução do número de empregados no
estabelecimento.
b. ( X ) encerramento das atividades do
estabelecimento.
c. ( ) aumento do número de empregados no
estabelecimento.
d. ( ) realização de nova eleição para membros da
CIPA.
e. ( ) acordo coletivo com supervisão do Ministério
do Trabalho.

(X)
( )
( )
( )
( )

Prefeitura Municipal de Florianópolis

37. Dada a seguinte frase:

39. Assinale a alternativa correta.

A avaliação das concentrações dos agentes químicos

A cor que deverá ser empregada para identificar canalizações contendo ácidos, partes móveis de máquinas
e equipamentos, faces externas de polias e engrenagens, é o:

através de métodos de amostragem        
                   

deverá ser

feita pelo menos em 10 (dez) amostragens, para cada
ponto - ao nível respiratório do trabalhador. Entre
cada uma das amostragens deverá haver um intervalo
de, no mínimo, 20 (vinte) minutos.
Assinale a alternativa que preenche a lacuna do texto
acima corretamente.
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

e. (

estatística, de leitura digital
estatística, de leitura analógica
instantânea, de leitura direta ou não
com captação da média de 2 minutos da
leitura
) com captação da média de 4 minutos de
leitura

38. Assinale a alternativa correta.
As atividades ou operações executadas no interior de
câmaras frigoríficas, ou em locais que apresentem
condições similares, que exponham os trabalhadores
ao frio, sem a proteção adequada, serão consideradas:
a. (
b.
c.
d.
e.

) perigosas, em decorrência de laudo de inspeção realizada no local de trabalho.
( X ) insalubres, em decorrência de laudo de inspeção realizada no local de trabalho.
( ) insalubres, em decorrência de acordo coletivo
de trabalho.
( ) perigosas, em decorrência de acordo coletivo
de trabalho.
( ) penosas, em decorrência de laudo de inspeção realizada no local de trabalho.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

preto.
verde.
laranja.
amarelo.
vermelho.

40. Assinale a alternativa correta.
Os membros da CIPA, eleitos e designados, serão
empossados:
a. ( X ) no primeiro dia útil após o término do mandato anterior.
b. ( ) no primeiro dia útil após a apuração do resultado da eleição.
c. ( ) até o terceiro dia útil após o término do mandato anterior.
d. ( ) até o terceiro dia útil após a apuração do
resultado da eleição.
e. ( ) até o quinto dia útil do mês subseqüente à
eleição.

41. Assinale a alternativa que completa corretamente
a sentença abaixo.
A fim de assegurar a dispersão eficaz da água dos pontos de saída dos chuveiros automáticos (“splinklers”),
deve existir um espaço livre de pelo menos 1,00 m
(um metro), …
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

ao redor e ao lado dos mesmos.
acima e ao lado dos mesmos.
acima e ao redor dos mesmos.
abaixo e acima dos mesmos.
abaixo e ao redor dos mesmos.

.
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42. Assinale a ordem das ações a serem tomadas para
o combate ao incêndio tão logo o fogo se manifeste,
de acordo com a norma técnica de proteção contra
incêndios:
I. acionar o sistema de alarme.
II. chamar imediatamente o Corpo de
Bombeiros.
III. desligar máquinas e aparelhos elétricos,
quando a operação do desligamento não
envolver riscos adicionais.
IV. atacá-lo, o mais rapidamente possível, pelos
meios adequados.
Assinale a alternativa que indica a ordem correta assinalada de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

I, II, III, IV
II, I, III, IV
II, III, I, IV
III, II, I, IV
IV, III, II, I

43. Dada a seguinte frase:

44. Assinale a alternativa correta, de acordo com a
norma técnica:
Os locais de trabalho deverão dispor de saídas, em
número suficiente e dispostas de modo que aqueles
que se encontrem nesses locais possam abandoná-los
com rapidez e segurança, em caso de emergência.
a. (

b.

c.

d.

e.

Todos os estabelecimentos,            

) A largura mínima das aberturas de saída
deverá ser de 1,10 m. O sentido de abertura
da porta deverá ser para o interior do local de
trabalho.
( X ) A largura mínima das aberturas de saída
deverá ser de 1,20 m. O sentido de abertura
da porta não poderá ser para o interior do
local de trabalho.
( ) A largura mínima das aberturas de saída
deverá ser de 1,30 m. O sentido de abertura
da porta poderá ser para o interior do local de
trabalho.
( ) A largura mínima das aberturas de saída
deverá ser de 1,40 m. O sentido de abertura
da porta não poderá ser para o interior do
local de trabalho.
( ) A largura mínima das aberturas de saída
deverá ser de 1,50 m. O sentido de abertura
da porta deverá ser para o interior do local de
trabalho.

                       ,
deverão ser providos de extintores portáteis, a fim de
combater o fogo em seu início. Tais aparelhos devem

45. Assinale a alternativa correta.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna do texto acima.

Um incêndio no reservatório de cavacos de uma tornearia especializada na usinagem de peças de magnésio, zircônio e titânio não deve ser extinto com a
utilização de:

a.
b.
c.
d.

a.
b.
c.
d.

ser apropriados à classe do fogo a extinguir.

( )
( )
( )
(X)

abertos ao público itinerante
mesmo os públicos ou de uso reservado
mesmo os construídos à prova de incêndio
mesmo os dotados de chuveiros automáticos
(“splinklers”)
e. ( ) incluindo os que tiverem mais de cinco
funcionários

.
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(X)
( )
( )
( )

e. (

água.
areia.
abafamento por meio de areia (balde areia).
abafamento por meio de limalha de ferro
fundido.
) extintor tipo “Químico Seco”, com o pó químico especial para cada material.

Prefeitura Municipal de Florianópolis

46. Assinale a alternativa correta.

49. Assinale a alternativa correta.

O EPI recomendado para a proteção do crânio e face
contra riscos provenientes de fontes geradoras de
calor nos trabalhos de combate a incêndio é:

Quando comprovado pelo empregador ou instituição,
a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva ou quando estas não forem suficientes
ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento
ou implantação ou ainda em caráter complementar
ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas
obedecendo-se à seguinte hierarquia:

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

O capuz de segurança.
O chapéu de segurança.
O capacete de segurança.
A vestimenta de segurança.
A máscara de solda de segurança.

47. Assinale a alternativa correta.
Todo EPI, de fabricação nacional, deverá apresentar
em caracteres indeléveis e bem visíveis:
a. ( ) o número do CGC da empresa fabricante, o
número do CAT e a data de fabricação.
b. ( X ) o nome comercial da empresa fabricante, o
lote de fabricação e o número do CA.
c. ( ) o nome de fantasia da empresa fabricante,
o número do lote de fabricação e a data de
validade.
d. ( ) o nome comercial da empresa fabricante, o
número do CA e a data de validade.
e. ( ) o número do CGC da empresa fabricante, o
número do CA e a data de fabricação do lote.

a. (

b.
c.
d.

e.

) mudança temporária do método de trabalho; utilização de EPI; organização dos
trabalhadores.
( ) utilização de EPI; medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho.
( ) utilização de EPI; mudança temporária do
método de trabalho.
( ) utilização de EPI; mudança temporária do
método do trabalho; medidas de caráter
administrativo.
( X ) medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho; utilização de EPI.

50. Dada a seguinte frase:
O                   

deverá

garantir que, na ocorrência de riscos ambientais nos locais de trabalho, que coloquem
em situação de grave e iminente risco um

48. Assinale a alternativa correta.

ou mais trabalhadores, os mesmos possam                 
as suas atividades, comunicando o fato ao superior

A CIPA terá por atribuição promover, em conjunto
com o SESMT, onde houver, a Semana Interna de
Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT, que
deverá ocorrer:

Assinale a alternativa que preenche correta e sequencialmente as lacunas do texto acima.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

mensalmente.
trimestralmente.
semestralmente.
anualmente.
bi-anualmente.

hierárquico direto para as devidas providências.

( )
( )
(X)
( )
( )

MTB ; paralisar temporariamente
cipeiro ; paralisar definitivamente
empregador ; interromper de imediato
empregado ; suspender temporariamente
técnico de segurança no trabalho ; avaliar

.

Página 13

Página
em Branco.
(rascunho)

.

FEPESE • Fundação de Estudos e
Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3233-0737
http://www.fepese.ufsc.br

