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CONHECIMENTOS BÁSICOSCONHECIMENTOS BÁSICOSCONHECIMENTOS BÁSICOSCONHECIMENTOS BÁSICOS    

 
NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 10, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE 
CORRETAMENTE AO ENUNCIADO. 
 

 

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 05. 
 

 

DE OLHO NA BALANÇADE OLHO NA BALANÇADE OLHO NA BALANÇADE OLHO NA BALANÇA    
 
             Se você é daqueles que adoram fazer levantamento de copo de refrigerante em frente à 

tevê ou não se satisfaz com apenas um pedaço de bolo de chocolate, é melhor começar a ficar 
de olho na balança e obedecer às recomendações médicas. Há hoje, no Brasil, 18 milhões de 
crianças e jovens acima do peso ideal. Destes, 1,9 milhão são obesos. O problema não é apenas 
estético. O excesso de peso costuma causar muitos problemas para a saúde. E atrapalhar a vida. 
Isso sem falar no desgaste de jogar futebol e na dificuldade para dançar um reggae quando se 
está gordo. Cansa-se facilmente. É como se você, ao correr ou dançar, carregasse sacos 
pesadíssimos. Além disso, crianças gordas podem se tornar adultos gordos com problemas de 
saúde sérios. Só que perder peso nem sempre é fácil. 

                                                                              ( Revista Superinteressante. 2006. )  
 
 
01. O texto pode ser classificado como: 
 

A) narrativo-descritivo. 
B) argumentativo-opinativo.        
C) lírico-moralizante. 
D) descritivo-subjetivo. 
 

02. A respeito do texto é correto afirmar: 
 

1- O título “De olho na balança”, uma forma figurada que significa prestar atenção no peso, tem    
relação com os problemas causados pela obesidade tratados no texto.   

2- Ao usar a expressão “levantamento de copo de refrigerante”, no início do texto, a intenção do    
autor é  brincar com  outra expressão: levantamento de peso,  que é um tipo de esporte.  

3- A expressão “levantamento de copo de refrigerante”, no texto, remete à idéia de tomar muitos 
copos de refrigerante, e sugere ser esse um “esporte” que faz engordar.  

4- O trecho “... crianças gordas podem se tornar adultos gordos ...”, da maneira como foi 
construído, determina que todas as crianças gordas terão sérios problemas de saúde quando 
adultas.  

 

O correto está em:  
 

A) 1, 2 e 3, apenas.        
B) 1, 2, 3 e 4.         
C) 2 e 3, apenas.  
D) 1 e 4, apenas.  
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03. “... não se satisfaz com apenas um pedaço de bolo de chocolate ...” 
A palavra em destaque na frase acima é uma forma flexionada do verbo “satisfazer”, o qual possui 
vários significados dicionarizados. O sentido do verbo “satisfazer” mais coerente com o contexto 
acima é:  
 
A) convencer a aceitar. 
B) pagar o que se deve. 
C) saciar um desejo. 
D) reparar um agravo.  

 

04. A partir do texto lido, julgue os itens que se seguem:  
 

1- Como estratégia argumentativa, o leitor do texto ora é referido pelo pronome pessoal “você”, 
ora pelo índice de indeterminação “se”, como, por exemplo, em “Se você é daqueles ...”;             
“Cansa-se  facilmente...”, “Não se anima”, “... você, ao correr ...”.     

2- Em: “Isso sem falar no desgaste de jogar futebol e na dificuldade para dançar um reggae 
quando se está gordo.” a conjunção “e” adiciona dois complementos ligados a “falar”.     

3- Em: “Há hoje, no Brasil, 18 milhões de crianças e jovens acima do peso ideal.” ocorre um 
problema de concordância, uma vez que o verbo haver tem o sentido de existir e, assim sendo, 
segundo a norma padrão, deveria estar no plural, concordando com “... 18 milhões de crianças 
e jovens ...”.   

4- No trecho: “... levantamento de copo de refrigerante em frente à tevê ...” seria necessário manter 
o acento grave no a, caso se substituísse o termo sublinhado por aparelhos de tevê.   

 
O correto está em:  

 
A) 1 e 2, apenas.               
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 1, 2, 3 e 4. 
D) 1, apenas.  

 
 

05. A partir do texto lido, julgue os itens que se seguem: 
 

1- Em: “... não se satisfaz com apenas um pedaço de bolo...” o advérbio de negação, modificando 
diretamente o verbo, foi o critério usado para a colocação correta do pronome átono em 
destaque.  

2- Em: “Há hoje, no Brasil, 18 milhões de crianças...” as vírgulas são empregadas para isolar 
adjunto adverbial, da mesma forma que em “É como se você, ao correr ou dançar, carregasse ...”  

3- Em: “Só que perder peso nem sempre é fácil.” o termo em destaque tem valor aditivo.  
4- Em: “Se você é daqueles que adoram fazer levantamento de copo...” o “Se” mantém, em relação 

ao restante do período, um nexo coesivo com sentido de condição.  
       

O correto está somente em: 
 

A) 1. 
B) 2 e 3.  
C) 3 e 4.  
D) 1, 2 e 4.     
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06. De acordo com o art. 4º, do título II, da LOS – Lei Orgânica da Saúde, o conjunto de ações e 
serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da 
administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público, constitui o (a): 

 

A) Conselho de Saúde. 
B) Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS). 
C) Conferência de Saúde. 
D) Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

07. Segundo a Lei nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990, os níveis de saúde de uma população 
expressam a: 

 

A) desorganização social e cultural do país. 
B) organização social e econômica do país. 
C) organização cultural e política da sociedade. 
D) desorganização econômica da sociedade. 

 
08. A garantia constitucional de participação da população no processo de formulação, controle e 

execução da política de saúde no Brasil, chama-se: 
  

A) Participação complementar. 
B) Controle Social. 
C) Descentralização. 
D) Municipalização. 

 

AS QUESTÕES NUMERADAS 09 E 10 DEVEM SER RESPONDIDAS NA CONFORMIDADE DO QUE 
DISPÕE A LEI Nº 5.810/94 – REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, DAS AUTARQUIAS E DAS FUNDAÇÕES PÚBLICAS DO ESTADO DO PARÁ / 
RJU. 
 
09. É vedado ao Servidor Público: 
 

I-   Representar à autoridade competente contra ordens ilegais e contra irregularidades. 
II-  Referir-se de modo ofensivo a Servidor Público e a ato da administração. 
III- Cometer encargo legítimo de Servidor Público a pessoa estranha à repartição. 
IV- Pleitear como intermediário ou procurador junto ao serviço público, exceto quando se tratar de 

interesse do cônjuge ou dependente. 
 

O correto está somente em: 
 

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

 
10. Pelo descumprimento dos deveres e violação às proibições, o Servidor Público ocupante de Cargo 

Efetivo estará sujeito às seguintes penalidades disciplinares, de acordo com a gravidade da falta: 
 

A) Repreensão, Advertência, Suspensão e Demissão. 
B) Advertência, Suspensão e Demissão. 
C) Advertência, Repreensão, Demissão e Destituição de Cargo em Comissão ou Função 

Gratificada. 
D) Repreensão, Suspensão, Demissão, Destituição de Cargo em Comissão ou Função Gratificada. 
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CONHECIMENTOS CONHECIMENTOS CONHECIMENTOS CONHECIMENTOS ESPECÍFIESPECÍFIESPECÍFIESPECÍFICOSCOSCOSCOS    

 
NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 11 A 25, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE 
CORRETAMENTE AO ENUNCIADO. 
 
11. Considerando que as disposições legais sobre segurança e medicina do trabalho constituem 

medidas de proteção ao trabalhador, é correto afirmar que: 
 
A) as empresas enquadradas em risco 1 (um) ficam dispensadas do cumprimento das medidas de 

prevenção de acidentes. 
B) cabe às empresas cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. 
C) considera-se falta grave do empregado a inobservância justificada das instruções expedidas 

pelo empregador quanto às normas de segurança e medicina do trabalho. 
D) a percepção de auxílio-doença, pela ocorrência de acidente do trabalho, exclui a 

responsabilidade do empregador se este incorreu em dolo ou culpa.   
 
12. Um laudo pericial a ser feito para caracterização de periculosidade referente a serviços em 

eletricidade, terá como base o Decreto 93.412, de 14/10/1986, que estabelece a regulamentação 
quanto a atividades e operações perigosas oriundas da exposição a energia elétrica. Com base no 
referido Decreto, é correto afirmar que: 

 
A) o pagamento do adicional de periculosidade desobriga o empregador de promover as medidas 

de proteção ao trabalhador. 
B) são equipamentos ou instalações elétricas em situações de risco aqueles cujo contato físico ou 

exposição aos efeitos da eletricidade, possam resultar incapacitação, invalidez permanente ou 
morte. 

C) o ingresso, ou permanência eventual, em área de risco gera direito ao adicional de 
periculosidade. 

D) mesmo cessado o exercício da atividade, ou eliminado o risco, o adicional de periculosidade 
não poderá deixar de ser pago. 

 
13. Dentre os assuntos abordados nos estudos de Direção Defensiva, destacam-se as chamadas 

condições adversas, sendo estas, condições desfavoráveis ou inadequadas no trânsito, que, se não 
forem tratadas com atenção, certamente serão propiciadoras de acidentes. Podemos mencionar 
como exemplos de condições adversas de VEÍCULOS e de TRÂNSITO, respectivamente, situações 
como: 

 

A) pneus gastos e congestionamento. 
B) vazamento de óleo e ocorrência de chuvas. 
C) carga em excesso e aclives ou declives. 
D) dirigir cansado e condições de pavimentação. 

 
14. Considerando a necessidade de adoção de medidas de controle dos riscos ocupacionais, para a 

segurança em instalações e serviços em eletricidade, é correto afirmar que: 
 

A) as medidas de proteção coletiva compreendem, prioritariamente, a desenergização elétrica. 
B) o aterramento das instalações elétricas é indispensável, porém, não há critérios regulamentares 

para sua execução. 
C) isolação das partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalização, sistema de seccionamento 

automático de alimentação e bloqueio de religamento automático, são medidas que não podem 
ser aplicadas sob nenhuma circunstância. 

D) as medidas de proteção coletiva não são prioridades, podendo ser ou não aplicadas. 
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15. De acordo com os conteúdos específicos das Normas Regulamentadoras – NR, é correto afirmar 
que: 

 
A) a NR 17, cujo título é Ergonomia, estabelece que os níveis mínimos de iluminamento a serem 

observados nos locais de trabalho deverão ter valores de iluminância acima dos estabelecidos 
na NBR 5413, norma brasileira registrada no INMETRO. 

B) a NR 5 estabelece que é vedada a dispensa arbitrária, ou sem justa causa, do empregado 
designado pelo empregador para cargo de direção da Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA). 

C) na NR 23, que trata de proteção contra incêndios, fica estabelecido que 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. 

D) a NR 4 determina que os profissionais integrantes dos Serviços Especializados em Engenharia 
de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), não poderão ser empregados da empresa. 

 

16. Faça, no quadro abaixo, uma associação do comentário (coluna à esquerda) com a Norma 
Regulamentadora – NR (coluna à direita) correspondente. A seguir, assinale a alternativa que 
contém a seqüência correta de cima para baixo: 

 

Comentários 
Norma 

Regulamentadora - 
NR 

(1) estabelece as medidas preventivas relacionadas com a prevenção de 
acidentes nas atividades a céu aberto.  

(  ) NR 13 

(2) estabelece os requisitos mínimos para identificação dos espaços 
confinados e o reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle 
dos riscos existentes, de forma a garantir permanentemente a segurança 
e saúde dos trabalhadores que interagem, direta ou indiretamente, 
nestes espaços. 

(  ) NR 14 

(3) determina métodos e procedimentos para os locais de trabalho, visando 
proporcionar aos empregados satisfatórias condições de segurança e 
saúde, no trabalho de mineração. 

(  ) NR 19 

(4) estabelece todos os requisitos técnicos e legais relativos à instalação, 
operação e manutenção de caldeiras e vasos sob pressão. 

(  ) NR 21 

(5) trata dos aspectos de segurança que envolvem as atividades com 
explosivos, no que diz respeito à estocagem, manuseio e transporte. 

(  ) NR 22 

(6) estabelece as recomendações técnico-legais pertinentes à construção, 
operação e manutenção de fornos industriais, nos ambientes de 
trabalho. 

(  ) NR 31 

(7) estabelece os preceitos a serem observados na organização e no 
ambiente de trabalho, de forma a tornar compatível o planejamento e o 
desenvolvimento das atividades da agricultura, pecuária, silvicultura, 
exploração florestal e aqüicultura com a segurança e saúde e meio 
ambiente do trabalho. 

(  ) NR 33 

 

A seqüência correta é: 
 

A) 4, 5, 1, 2, 3, 6, 7 
B) 4, 6, 5, 1, 3, 7, 2 
C) 6, 4, 3, 5, 1, 2, 7 
D) 7, 6, 1, 2, 4, 3, 5 
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17.  Sobre os agentes de riscos encontrados nas atividades laborais, podemos afirmar que: 
 

I- agentes físicos são diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, 
como: ruído, vibrações, temperaturas extremas. 

II- agentes químicos são substâncias, compostos ou produtos que penetram no organismo 
unicamente pelas vias respiratórias. 

III- agentes biológicos são organismos vivos, como: bactérias, vírus, parasitas. 
IV- agentes ergonômicos são relacionados ao processo produtivo e das tarefas executadas em 

situações inadequadas, como: posturas incorretas, alturas inadequadas de mobiliário, trabalhos 
repetitivos. 

 
O correto está em: 
 
A) I, II e III, apenas. 
B) III e IV, apenas.  
C) I, II, III e IV. 
D) I, III e IV, apenas. 

 
18. A Norma Regulamentadora – NR 9 determina a obrigatoriedade da elaboração e implementação 

nas empresas, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), o qual, em seu 
desenvolvimento, deverá conter a avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores. De acordo 
com a NR 9, as avaliações quantitativas dos riscos deverão ser realizadas sempre que necessárias, 
para: 

 
I- comprovar o controle da exposição ou a existência dos riscos identificados na etapa de 

reconhecimento. 
II- dimensionar a exposição dos trabalhadores. 
III- subsidiar o equacionamento das medidas de controle. 
IV- caracterizar e descrever as medidas de controle existentes. 

 
O correto está em: 
 
A) I, II e IV, apenas. 
B) II e III, apenas. 
C) I, II e III, apenas. 
D) I, II, III e IV. 

 
19. Conforme estabelece a Norma Regulamentadora – NR 6, as empresas são obrigadas a fornecer aos 

seus empregados, Equipamentos de Proteção Individual (EPI), nas seguintes condições: 
 

I- sempre que os trabalhadores estiverem necessitando de material para compor o uniforme 
profissional. 

II- enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas. 
III- para atender a situações de emergência. 
IV- sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra riscos de 

acidentes do trabalho, ou de doenças profissionais e do trabalho. 
 

O correto está em: 
 

A) I, II, III e IV. 
B) I, II e III, apenas. 
C) II e IV, apenas. 
D) II, III e IV, apenas. 
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20. A literatura sugere que, para que haja uma contribuição significativa dos indivíduos no ambiente 
de trabalho, é imprescindível compreendê-los, detectar seus motivos e acionar meios para envolvê-
los e comprometê-los nas situações de trabalho. Isto é possível através de quais fatores e ou 
procedimentos? 

 
1- Do diálogo franco e transparente. 
2- Da predisposição para reconhecer que os indivíduos são iguais. 
3- Deve ocorrer a formação de parcerias, e respeito mútuo de cada realidade pessoal. 
4- Da manutenção de um controle das atividades dos indivíduos. 
5- Da disposição para ouvir e para a reflexão. 

 
Estão corretos os itens: 

 
A) 1, 2, 3, 4 e 5. 
B) 2, 3, 4 e 5, somente. 
C) 1, 2 e 4, somente. 
D) 1, 3 e 5, somente. 

 

21. É a instância colegiada multidisciplinar, destinada a prestar apoio técnico e de assessoramento ao 
Governo Federal na formulação, atualização e implantação da Política Nacional de Biossegurança. 
Estamos nos referindo à Comissão: 
 
A) Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio. 
B) Interna de Biossegurança – CIBio. 
C) Interna de Biossegurança Hospitalar – CHBio. 
D) de Controle de Infecção por agentes biológicos – CCIBio. 

 

22. São causas de acidentes relacionadas ao ambiente de trabalho e ao homem, respectivamente: 
 

A) instrução inadequada ou insuficiente; falta de equipamento de proteção individual. 
B) trabalho de forma inadequada; arranjo físico incompatível com as atividades. 
C) espaço físico insuficiente; inobservância das normas de segurança. 
D) uso incorreto de EPI (Equipamento de Proteção Individual); higiene pessoal precária. 

 
23. Com referência à insalubridade, prevista na Norma Regulamentadora – NR 15, do Ministério do 

Trabalho e Emprego, podemos afirmar: 
 

I- A natureza do agente e o tempo de exposição são fatores que caracterizam a insalubridade. 
II- Existem fatores de risco em que a simples exposição do trabalhador já caracteriza a condição 

de insalubridade. 
III- Nas atividades expostas a agentes biológicos, a caracterização da insalubridade depende de 

inspeção no local de trabalho. 
 

O correto está em: 
 

A) I e III, somente. 
B) I e II, somente. 
C) I, II e III. 
D) II e III, somente. 
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24. No atendimento às vítimas de acidente ou mal súbito, o socorrista deve priorizar o atendimento às 
pessoas que: 

 
A) se encontram em pânico, gritando por socorro. 
B) apresentam sinais de parada cardíaca e respiratória. 
C) estão conscientes, mas com múltiplos ferimentos. 
D) apresentam sinais de fratura exposta. 

 
25. Complete os espaços pontilhados tornando a sentença verdadeira e a seguir marque a questão com 

a seqüência correta: 
 

“A Norma Regulamentadora NR que trata da Segurança e Saúde no trabalho em Serviços de Saúde 
é a  ______ que entrou em vigor no ano de _______”. 
 
A) NR -31  /  ano 2003 
B) NR -32  /  ano 2005 
C) NR -31  /  ano 2005 
D) NR -32  /  ano 2003 

 
 
 


