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Caderno
de Prova
Auxiliar Administrativo
Dia: 2 de março de 2008 • Horário: das 14 às 17 h
Duração: 3 (três) 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 30
(trinta), 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://concursopmbc.fepese.ufsc.br
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

(8 questões)

(15 questões)
2. Com base no texto, assinale com ( V ) as afirmativas
corretas e com ( F ), as incorretas.

Texto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Um estudo da Universidade do Sul da Califórnia, divulgado na semana passada, mostrou pela primeira vez
que, em altas doses e de maneira crônica, a ansiedade
é suficiente para provocar infartos até mesmo em indivíduos que não pertencem a nenhum grupo de risco
associado a doenças cardíacas. Morrer de ansiedade,
portanto, não é apenas uma expressão: trata-se de
uma possibilidade real. Para chegar a essa conclusão,
os pesquisadores acompanharam por doze anos um
grupo de 735 homens saudáveis. Com idade média de
60 anos, eles tiveram seus hábitos monitorados por
questionários e foram submetidos a exames médicos
periódicos. …O resultado do trabalho mostrou que
os indivíduos excessivamente ansiosos – com ou
sem outras características que elevam a propensão a
doenças cardíacas – têm entre 31% e 43% mais probabilidade de sofrer um infarto do que pessoas com um
grau de aflição normal.
MAGALHÃES, Naiara. Faz mal ao coração e pode até matar. Veja. São
Paulo: Abril, ed. 2043, ano 41, n.2, p. 68, 16 jan. 2008.

1. Assinale a alternativa que, além de estar corretamente redigida segundo a norma culta, faz sentido.
a. (
b.
c.
d.
e.

) As crianças saíram com nós porque se sentiam
desprotegidas.
( X ) Apesar de não conhecer a jovem professora, o
diretor cumprimentou-a amavelmente.
( ) Não lhe restando outra alternativa, o médico
opitou pela cirurgia.
( ) Mesmo não conhecendo a jovem professora,
o diretor cumprimentou ela amavelmente.
( ) Os pesquisadores ficaram muito satisfeitos
o prêmio por eles tão desejado não lhes foi
atribuído.

(
(

(
(
(

) A pesquisa realizada analisou homens e
mulheres com idade média de 60 anos.
) As pessoas objeto da pesquisa foram acompanhadas pelos pesquisadores por mais de uma
década.
) Os termos “ansiedade” e “aflição” são utilizados
no texto como sinônimos.
) As pessoas saudáveis não possuem ansiedade
nenhuma.
) A pesquisa mostrou que as pessoas excessivamente ansiosas estão mais sujeitas a sofrer
infarto do que as pessoas mais calmas.

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

( )
( )
(X)
( )
( )

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

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 ) Morrer de ansiedade é tolice.
(uma possibilidade real)
b. ( ) A ansiedade não afeta a saúde cardíaca.
(mental)
c. ( ) O estudo realizado foi divulgado há dois anos.
(quatro)
d. ( ) O estudo revelou que pessoas medianamente
ansiosas estão sujeitas a infarto.
(mais ou menos)
e. ( ) Pessoas ansiosas podem sofrer infarto desde
que já sofram de problemas cardíacos.
(respiratórios)
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4. Assinale a alternativa correta.

6. Na oração:

Pela leitura do texto pode-se afirmar que:

“Os pesquisadores acompanharam por doze anos
um grupo de 735 homens saudáveis”

a. (

b.

c.

d.

e.

) Apesar de divulgado apenas na semana passada, o estudo realizado pela Universidade do
Sul da Califórnia já era conhecido pelos pesquisadores médicos americanos.
( ) Depois do estudo mencionado no texto, as
orações “Pedro morreu de ansiedade” e “Pedro
morreu de tédio” referem-se ao fato de que
Pedro faleceu.
( ) A ansiedade sozinha, mesmo em alto grau e
persistente, não pode ser considerada causa
de infarto.
( X ) A ansiedade crônica e intensa pode provocar
infartos mesmo em pessoas que não são consideradas propensas a doenças cardíacas.
( ) O estudo da Universidade do Sul da Califórnia
a respeito da ligação entre infarto e ansiedade
é interessante mas não original.

5. Coloque ( V ) para verdadeiro, e ( F ) para falso.
(
(

(

(

(

) O que destacado no texto (linha 5) é um pronome relativo que substitui “indivíduos”.
) A expressão “essa conclusão”, destacada no
texto (linha 8), refere-se ao fato de que morrer
de ansiedade é uma possibilidade verdadeira.
) A expressão “essa conclusão”, destacada no
texto (linha 8), refere-se ao fato de que morrer
de ansiedade é uma possibilidade absurda.
) O pronome pessoal eles, destacado no texto
(linha 11), refere-se aos 735 homens que
foram objeto da pesquisa.
) O pronome pessoal eles, destacado no texto
(linha 11), refere-se aos pesquisadores.

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

(X)
( )
( )
( )
( )

V–V–F–V–F
V–V–F–F–V
V–F–V–V–F
F–V–F–V–F
F–F–V–F–V
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As palavras destacadas podem ser, respectivamente,
classificadas como:
a. (
b.
c.
d.
e.

) substantivo próprio/adjetivo/
substantivo comum/adjetivo
( ) substantivo próprio/verbo/
substantivo comum/adjetivo
( ) substantivo comum/verbo/
substantivo próprio/adjetivo
( X ) substantivo comum/verbo/
substantivo comum/adjetivo
( ) substantivo comum/verbo/
substantivo comum/substantivo comum

7. Coloque dentro dos parênteses (coluna 2) o
número que corresponda ao antônimo correto, de
acordo com a coluna 1 (não é permitido repetir qualquer número).
Coluna 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

primeira
alta
ansioso
saudável
com
elevar

Coluna 2
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

baixa
doente
sem
abaixar
calmo
última

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

( )
( )
(X)
( )
( )

1, 4, 5, 3, 6, 2
2, 3, 5, 6, 4, 1
2, 4, 5, 6, 3, 1
2, 5, 4, 6, 1, 3
6, 4, 5, 2, 3, 1
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8. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos
são acentuados devido à mesma regra de acentuação
gráfica.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

café – têm – fé
Camboriú – países – fórum
indivíduo – periódicos – mês
hábitos – saudável – cardíaca
Califórnia – balneário – média

Temas Atuais

(7 questões)

9. Examine a lista abaixo:





América.
África.
Ásia.
Europa.

Assinale a alternativa que registra o nome de um continente que está faltando na lista acima.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Eurásia.
Oceania.
Dardanellos.
Balcânico.
Saariano.

10. Leia a notícia:
“As grandes geleiras no oeste da Antártida estão derretendo e perdendo massa para o mar cada vez mais
rápido. Segundo levantamento divulgado ontem, em
dez anos, o aumento da perda de gelo do continente
para o mar foi de 75%.

11. Assinale a alternativa que indica a população
(estimada) atual do Brasil.
a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Aurora boreal.
Inverno austral.
Descolonização da região Antártica.
A mudança da temperatura no oceano.
A criação de grandes cidades na Antártida,
algumas com mais de 600 mil habitantes.

cerca de 88 milhões.
cerca de 186 milhões.
acima de 296 milhões.
acima de 398 milhões.
acima de 489 milhões.

12. Toneladas de lixo são produzidas diariamente em
nossas cidades, agravando um sério problema que a
humanidade está enfrentando. Assinale a alternativa
que identifica este problema.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Deflação.
Curva de Gaus.
Poluição ambiental.
Teoria Malthusiana.
Globalização da informação.

13. Assinale a alternativa correta em relação à economia brasileira.
a. (

b.

c.

Folha de São Paulo. São Paulo: 15/01/ 2008. Página A 13.

Assinale a alternativa que identifica uma das causas do
fenômeno relatado no texto.

( )
(X)
( )
( )
( )

d.

e.

) O Brasil, apesar de ter grandes problemas
sociais, é uma das maiores economias do
planeta. Seu comércio externo, no entanto,
sofre grandes déficits (dados de 2007) e suas
reservas têm entrado em declínio.
( ) O Brasil, por não ter grandes problemas
sociais, é uma das maiores economias do planeta, apesar da sua balança de pagamentos
acusar grandes déficits desde o início de 2007
e suas reservas estarem em declínio.
( ) O Brasil, após ter superado seus problemas
sociais como a fome, o desemprego, a falta de
habitações e a saúde pública tornou-se uma
das maiores economias do planeta.
( ) Em virtude de seus grandes problemas sociais
como a fome, a distribuição de terras, a saúde
pública e desemprego o Brasil figura entre
as últimas economias do planeta, tendo sido
superado, em termos de renda per capita e
PNB, por países muito menores.
( X ) O Brasil, apesar de ter grandes problemas
sociais, é uma das maiores economias do
planeta. Seu comércio externo está tendo
expressivos superávits (dados de 2007) e suas
reservas têm tido importante crescimento.
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14. Analise as afirmações abaixo, relacionadas à posse
de funcionário, de acordo com a Lei Municipal 1069/91:
1. A posse se dá no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da publicação oficial do ato de
nomeação.
2. A requerimento do interessado, dirigido
a autoridade competente para dar posse,
este prazo poderá ser prorrogado em até
30 (trinta) dias ou, em caso de doença
comprovada, pelo período que perdurar o
impedimento.
3. Se a posse não se der, por omissão do interessado, no prazo inicial, ou na prorrogação permitida, a nomeação tornar-se-á sem efeito.
Assinale a alternativa que identifica as afirmações
verdadeiras.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

As afirmações 1, 2 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmações 1 e 2 são verdadeiras.
Somente as afirmações 1 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmações 2 e 3 são verdadeiras.
Somente a afirmação 1 é verdadeira.
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15. Leia as afirmações abaixo:
1. Todo funcionário deverá observar rigorosamente o seu horário de trabalho, previamente
estabelecido.
2. A marcação do cartão de ponto deve ser feita
pelo próprio funcionário.
3. Nenhum funcionário, exceto os que exerçam
função externa ou estejam isentos do ponto,
poderá deixar o seu local de trabalho, durante
o expediente, sem autorização.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmações
verdadeiras.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Somente a afirmação 1 é verdadeira.
Somente as afirmações 1 e 2 são verdadeiras.
Somente as afirmações 1 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmações 2 e 3 são verdadeiras.
As afirmações 1, 2 e 3 são verdadeiras.
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Conhecimentos Específicos

(15 questões)

16. Assinale a alternativa que contém a definição
correta de segurança no trabalho.

17. Analise as afirmações abaixo, referentes aos
Serviços Postais.

a. (

Não é aceito(a) nem entregue:

b.

c.

d.

e.

) É o conjunto de decisões, administrativas e
sociais, para orientar as técnicas de trabalho,
seja pela eliminação de condições políticas,
seja pela instrução ou pelo convencimento
das pessoas para a implementação de novas
práticas sindicais.
( X ) É o conjunto de medidas técnicas, administrativas, educacionais, médicas e psicológicas
empregadas para prevenir acidentes, seja
pela eliminação de condições inseguras do
ambiente, seja pela instrução ou pelo convencimento das pessoas para a implementação
de práticas preventivas.
( ) É o conjunto de ações administrativas e políticas empregadas para conhecer os acidentes,
seja pela eliminação de condições econômicas, seja pela instrução ou pelo convencimento das pessoas para a implementação de
novas práticas políticas.
( ) É o conjunto de medidas administrativas,
sociais, médicas e psicológicas empregadas
para prevenir acidentes, seja pela eliminação
de condições inseguras do ambiente, seja pela
instrução ou pelo convencimento das pessoas
para a implementação de novas estruturas
sociais.
( ) É o conjunto de medidas técnicas, administrativas, educacionais, médicas e psicológicas
empregadas para prevenir acidentes, seja
pela eliminação de condições inseguras do
ambiente, seja pela instrução ou pelo convencimento das pessoas para a implementação
de novas políticas sindicais.

I. objeto com peso, dimensões, volume, formato, endereçamento, franqueamento ou
acondicionamento em desacordo com as
normas regulamentares ou com as previstas
em convenções e acordos internacionais aprovados pelo Brasil;
II. substância explosiva, deteriorável, fétida,
corrosiva ou facilmente inflamável, cujo transporte constitua perigo ou possa danificar
outro objeto;
III. objeto com endereço, dizeres ou desenhos
injuriosos, ameaçadores, ofensivos à moral ou
ainda contrários à ordem pública ou aos interesses do País;
IV. objeto cujas indicações de endereçamento
não permitam assegurar a correta entrega ao
destinatário.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
verdadeiras.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Somente a IV é verdadeira.
Somente I e IV são verdadeiras.
Somente II e III são verdadeiras.
Somente II e IV são verdadeiras.
As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.
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18. Em relação ao Protocolo, analise as afirmações
abaixo.
I. Para ser recebido pelo protocolo, o documento deverá conter assinatura e identificação do interessado;
II. Para ser recebido pelo protocolo, o documento deverá estar instruído com os documentos indispensáveis à análise do pedido;
III. Compete ao responsável pela protocolização
analisar e decidir as solicitações formalizadas
nos termos das normas vigentes.

20. Em relação ao serviço postal referente a valores,
analise as afirmações abaixo.
Constitui serviço postal relativo a valores:
I. Transporte de carta ou cartão-postal, efetuado entre dependências da mesma pessoa
jurídica, em negócios de sua economia, por
meios próprios, sem intermediação comercial;
II. Remessa de dinheiro através de carta com
valor declarado;
III. Remessa de ordem de pagamento por meio
de vale-postal;
IV. Recebimento de tributos, prestações, contribuições e obrigações pagáveis à vista, por via
postal.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
verdadeiras.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Somente a II é verdadeira.
Somente I e II são verdadeiras.
Somente I e III são verdadeiras.
Somente II e III são verdadeiras.
As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

19. Assinale a alternativa que contém a definição
correta de Classificação Arquivística:
a. ( X ) Ato ou efeito de identificar, após análise de
um documento, a categoria sob a qual ele
deve ser arquivado e de determinar o código
correspondente para sua recuperação e sua
segurança.
b. ( ) Ato ou efeito de registrar, após análise de
um documento, os códigos processuais e os
expedientes, tais como, ofícios, memorandos,
certidões, atestados, declarações, entre outros
documentos administrativos.
c. ( ) Ato ou efeito de identificar, após análise de
um documento, a categoria sob a qual ele
deve ser registrado, após a devida autuação
processual.
d. ( ) Ato ou efeito de identificar, após análise de
um documento, a categoria sob a qual ele
deve ser protocolado, seguindo a seguinte
ordem: processo, requerimento, ofícios,
memorandos, certidões, declarações e
atestados.
e. ( ) Ato ou efeito de arquivar documentos e a
devida autuação.
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
verdadeiras.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Somente a IV é verdadeira.
Somente I e III são verdadeiras.
Somente III e IV são verdadeiras.
Somente II, III e IV são verdadeiras.
As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.

21. Quanto ao serviço postal referente a encomendas,
assinale a alternativa correta.
Constitui serviço postal relativo a encomendas:
a. ( X ) A remessa e a entrega de objetos, com
ou sem valor mercantil, por via postal.
b. ( ) A remessa e a entrega de cartas, sem
valor mercantil, por via postal.
c. ( ) A remessa e a entrega de cartão-postal,
sem valor mercantil, por via postal.
d. ( ) A remessa e a entrega de cecograma,
sem valor mercantil, por via postal.
e. ( ) A remessa e a entrega de impresso, com
ou sem valor mercantil, por via postal.
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22. Assinale a alternativa que contém a definição correta de Selo:
a. ( ) remuneração das atividades conotadas ao
serviço postal ou ao serviço de telegrama.
b. ( X ) estampilha postal, adesiva ou fixa, bem com
a estampa produzida por meio de máquina
de franquear correspondência, destinada a
comprovar o pagamento da prestação de um
serviço postal.
c. ( ) importância fixada percentualmente sobre o
valor declarado dos objetos postais, a ser paga
pelos usuários de determinados serviços, para
cobertura de riscos.
d. ( ) valor, fixado em base unitária, pelo qual se
determina a importância a ser paga pelo
usuário do serviço postal ou do serviço de
telegramas.
e. ( ) pagamento de tarifa e, quando for o caso, do
prêmio, relativo a objeto postal. Diz-se também da representação da tarifa.

23. Em relação ao Memorando, analise as afirmações
abaixo:
I. O memorando é a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de
um mesmo órgão, que podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou em níveis
diferentes.
II. A tramitação do memorando em qualquer
órgão deve pautar-se pela rapidez e pela simplicidade de procedimentos burocráticos.
III. Sua característica principal é a formalidade.
IV. A tramitação do memorando em qualquer
órgão deve pautar-se pela rigidez.

24. Em relação ao Correio eletrônico, analise as afirmações abaixo:
I. O Correio eletrônico permite que uma pessoa
envie uma mensagem para qualquer outro
lugar do mundo e que o destinatário possa
recebê-la em questão de segundos.
II. Um endereço eletrônico tem duas partes:
identificação do usuário e identificação do
servidor. As duas partes são separadas pelo
caractere @ (símbolo da palavra arroba).
III. Quando se escreve o endereço maria@terra.
com.br, está-se identificando a usuária “maria”
do servidor “terra.com.br”. O nome do servidor
sempre está relacionado com a instituição a
que pertence.
IV. Quando se escreve o endereço maria@terra.
com.br, está-se identificando a servidora
“maria”. O nome do servidor sempre está relacionado com a instituição a que pertence.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
verdadeiras.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Somente I e II são verdadeiras.
Somente I e IV são verdadeiras.
Somente II e IV são verdadeiras.
Somente I, II e III são verdadeiras.
Somente II, III e IV são verdadeiras.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
verdadeiras.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Somente a I é verdadeira.
Somente a II é verdadeira.
Somente a III é verdadeira.
Somente I e II são verdadeiras.
Somente III e IV são verdadeiras.
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25. Em relação à prática de Relações Humanas, analise
as afirmações abaixo.

27. Em relação às impressoras, analise as afirmações
abaixo:
I. Geralmente, as impressoras jato de tinta ou
laser são acompanhadas por um aplicativo
que permite selecionar o modo de utilização,
que pode ser: Normal, Superior e Inferior.
II. Modo de impressão Normal – utilização em
documentos para ter ótima apresentação
e qualidade, porém com custo elevado em
suprimentos e tempo.
III. Geralmente, as impressoras jato de tinta ou
laser são acompanhadas por um aplicativo
que permite selecionar o modo de utilização,
que pode ser: Normal, Qualidade e Rascunho.
IV. O usuário deve ter sempre a preocupação e
a atenção de verificar qual modo de impressão será utilizado antes de imprimir algum
documento.

Praticar relações humanas significa:
I. Saber ouvir, respeitar diferentes opiniões, cumprir metas, refletir, ter uma ativa participação,
disponibilizar-se para aprender a aprender.
II. Ter uma estrutura individual psicológica para,
assim, permitir a convivência com os outros.
III. Ter uma relação com o outro, visando atingir,
de qualquer forma, seus ideais.
IV. Conviver com as pessoas, visando seus interesses pessoais.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
verdadeiras.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Somente a I é verdadeira.
Somente a II é verdadeira.
Somente I e II são verdadeiras.
Somente I e III são verdadeiras.
Somente II e III são verdadeiras.

26. Em relação ao desenvolvimento das habilidades
interpessoais, analise as afirmações abaixo.
Estar bem no desenvolvimento das habilidades interpessoais, significa:
I. Ser simpático aos outros, pois apenas a simpatia basta para atingir o desenvolvimento das
habilidades interpessoais.
II. Pesquisas mostram que teoricamente ainda
não se atingiu a cooperação no ambiente
do trabalho, mas na prática, já prevalece tal
cooperação.
III. Saber interagir com o grupo.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
verdadeiras.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Somente a I é verdadeira.
Somente a II é verdadeira.
Somente a III é verdadeira.
Somente I e II são verdadeiras.
Somente I e III são verdadeiras.
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
verdadeiras.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Somente a I é verdadeira.
Somente a II é verdadeira.
Somente a III é verdadeira.
Somente I e II são verdadeiras.
Somente III e IV são verdadeiras.

Município de Balneário Camboriú

28. Sobre Relações Humanas no Trabalho, analise as
afirmações abaixo:
I. No ambiente de trabalho, o que predomina e
o que devemos avaliar são os nossos interesses pessoais.
II. O homem precisa aprender a conhecer primeiro o outro para ter equilíbrio e percepção
em suas atitudes.
III. As pessoas diferem umas das outras, não
havendo dois seres iguais no mundo.
IV. Se as pessoas aprendessem a se relacionar
profissionalmente de forma correta, poderíamos evitar muitos problemas nos locais de
trabalho.
V. A base concreta para um bom relacionamento
é ter percepção dos nossos deveres e obrigações, e dos limites e regras que fazem a relação social ser harmônica.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
verdadeiras.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Somente a II é verdadeira.
Somente a V é verdadeira.
Somente I e V são verdadeiras.
Somente II e IV são verdadeiras.
Somente III, IV e V são verdadeiras.

29. Em relação à higiene e à segurança no trabalho,
analise as afirmações abaixo:
I. A saúde e a segurança dos empregados constituem uma das principais bases para a preservação da força de trabalho adequada.
II. De modo genérico, higiene e segurança no trabalho constituem duas atividades intimamente
relacionadas, no sentido de garantir condições
pessoais e materiais de trabalho capazes de
manter certo nível de saúde dos empregados.
III. A higiene e a segurança no trabalho podem
existir independentemente da conscientização dos colaboradores.
IV. A higiene e a segurança no trabalho podem
existir independentemente da realização de
treinamentos específicos.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
verdadeiras.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Somente a I é verdadeira.
Somente a II é verdadeira.
Somente I e II são verdadeiras.
Somente I e III são verdadeiras.
Somente I e IV são verdadeiras.
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Secretaria de Administração

30. Em relação à relevância da saúde e da segurança
no trabalho, analise as afirmações abaixo:
I. O trabalho poderá ser executado mesmo
que ocorram acidentes, pois as organizações
pagam os incentivos e adicionais devidos aos
funcionários.
II. Medidas administrativas, como rodízio de
empregados, são suficientes para resolver a
questão da saúde e da segurança no trabalho.
III. A dor e a infelicidade de quem sofre ferimentos somam-se a muitos outros fatores danosos
ao trabalho, tanto sob o aspecto técnico como
econômico. Isso nem sempre é percebido por
quem não entende e não interpreta os acidentes do trabalho em toda a sua extensão e
profundidade.
IV. O estrito cumprimento das Normas Regula
mentadoras em Segurança e Medicina do
Trabalho, bem como a tomada de precauções
peculiares a cada caso, podem evitar grandes
dissabores e prejuízos materiais à empresa.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
verdadeiras.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Somente a I é verdadeira.
Somente a III é verdadeira.
Somente I e II são verdadeiras.
Somente I e IV são verdadeiras.
Somente III e IV são verdadeiras.
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