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PARTE A – 1º GABARITO – 40 QUESTÕES (01 a 40)
LÍNGUA PORTUGUESA
Texto I
01.

Quando a gente passa dos 50, involuntariamente ou por pressão da família, mulher, filhos, amigos,
etc… começamos a nos preocupar mais com a saúde física. Fazemos exames de rotina, diminuímos o sal,
queremos emagrecer, fazer exercícios etc… E a nossa cabeça, precisamente o nosso cérebro, como é que
fica? O que fazer para mantê-lo jovem e sadio? No mundo atual cheio de crises, desuniões, desavenças,
corrupção, estresse, insegurança, medos fica difícil manter a serenidade. A melhor coisa que podemos fazer
para manter nosso cérebro jovem é ter tranquilidade e atividade. Durante a juventude não temos muito o que
fazer pois normalmente somos tranquilos e estamos em plena atividade tanto física quanto cerebral. O
problema começa a aparecer quando começamos a envelhecer, vem a aposentadoria, o sedentarismo
aumenta e vamos perdendo a virilidade. Então o fundamental é manter a calma, e se movimentar. Seja num
trabalho voluntário, numa atividade remunerada ou mesmo um hobby. Temos que nos sentir úteis, ter
sonhos, metas e objetivos a alcançar até o dia da “grande viagem”. Doenças degenerativas como esclerose
múltipla, mal de Parkinson e Alzheimer estão relacionadas com o estresse e o envelhecimento do cérebro.
Os mais ansiosos, mal humorados e irritados, que se fazem de vítimas, sofrem por tudo e por nada estão
entre os mais predispostos a terem essas doenças. A estabilidade emocional é de suma importância para
prevenir e evitar esses males. Manter a tranquilidade e deixar a ansiosidade de lado, parar de competir, pois
toda vez que entramos numa competição ficamos estressados e a nossa agressividade aumenta, não
aumentar os problemas e enfrentá-los com calma, levar em consideração que se existe um problema vai ter
uma solução, não tentar resolver tudo de uma única vez e sozinho, conhecer seus limites e fazer o que
estiver ao seu alcance, ser menos agressivo e nervoso, aprenda a perdoar, seja grato, cultive a amizade,
cante, dance, medite, faça um trabalho filantrópico, viva com entusiasmo, tenha fé, alimente-se corretamente
– coma peixes, tomates, castanha-do-pará e azeite de oliva, que são ricos em ômega-3 e licopeno; evite
comer muitos os alimentos de origem animal, isso vai ajudar, e muito a você envelhecer lúcido e saudável.
Parece até utopia, mas tudo isso pode e deve ser feito sim. Estou fazendo a minha parte, faça a sua
também. Viva mais e melhor.

05.

10.

15.

20.

FONTE: http://vilamulher.terra.com.br/qualidade-de-vida/

01. Segundo o texto I, o maior problema de quando se
passa dos 50 anos:
a)
b)
c)
d)

Fazer os exames de rotina.
A preocupação com a saúde física.
Agradar a família.
Manter corpo e mente saudáveis.

04. Observe o uso das vírgulas no trecho a seguir:
“Manter a tranquilidade e deixar a ansiosidade de
lado,(1) parar de competir, (2) pois toda vez que
entramos numa competição ficamos estressados e
a nossa agressividade aumenta” (l.15-16). Os
usos das vírgulas estão corretamente justificados
em:
a) Em (1) e (2), separar orações com o mesmo
valor sintático.
b) Em (1) e (2), separar explicações.
c) Em (1), separar orações coordenadas
assindéticas;
em
(2),
separar
oração
explicativa.
d) Em (1), separar orações com mesmo valor
sintático; em (2), separar oração coordenada
assindética.

02. “Temos que nos sentir úteis” (l.10). A única
palavra que faz plural segundo o modelo da
palavra destacada é:
a)
b)
c)
d)

Difícil
Emocional
Animal
Mal

03. “A melhor coisa que podemos fazer para manter
nosso cérebro jovem é ter tranquilidade e
atividade” (l.05-06). O verbo “é”, destacado no
trecho, faz concordância com o núcleo do sujeito,
presente no item:
a)
b)
c)
d)

05. Releia: “...numa atividade remunerada ou mesmo
um hobby” (l.10). A palavra destacada apresenta
concordância adequada nas frases abaixo,
EXCETO na alternativa:
a) Aquelas mesmas pessoas participaram do
evento em prol de uma vida saudável.
b) Nós,
mulheres,
somos
mesmo
mais
preocupadas com a saúde que os homens
c) Pediu ajuda mesmo, sem vergonha nenhuma
de parecer frágil.
d) Partiu dela mesmo a iniciativa de mudar a
alimentação.

Melhor
Coisa
Cérebro
Jovem
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06. Assinale a alternativa em que a concordância
nominal esteja adequada à norma culta.
I. Novos atitudes e valores devem
para ter uma vida saudável.
II. Novas atitudes e valores devem
para ter uma vida saudável.
III. Atitudes e valores novos devem
para ter uma vida saudável.
IV. Valores e atitudes novos devem
para ter uma vida saudável.

Texto II

ser adotados
ser adotados
ser adotados
ser adotados

Podemos afirma corretamente que:
a)
b)
c)
d)

Apenas a II, III e IV estão corretas.
Apenas a I, III e IV estão corretas.
Apenas a I, II e III estão corretas.
Apenas a I, II e IV estão corretas.
Fonte: educar.files.wordpress.com/2007/01/mafalda.jpg

07. Observe a regência do verbo “sofrer”, destacado
no trecho seguinte: “Os mais ansiosos, mal
humorados e irritados, que se fazem de vítimas,
sofrem por tudo e por nada” (l.13). Assinale a
alternativa correta sobre a interferência da
regência no significado da frase.

10. Quanto à sequência narrativa, os dois quadrinhos
sem fala indicam:
a) O tempo que se passou até a criança interferir
novamente.
b) Que a mãe já esperava a interferência da filha
a qualquer momento.
c) Que a mãe talvez tivesse esquecido algo em
casa.
d) Que a mãe testou a filha tocando a campainha
de casa.

a) Sofrer por algo, no contexto acima, é o mesmo
que sofrer a causa de algo.
b) Sofrer por algo, no contexto acima, é o mesmo
que sofrer com algo.
c) Sofrer de algo é o mesmo que sofrer por algo.
d) Sofrer por algo, no contexto acima, é o mesmo
que sofrer de algo.
08. Assinale a alternativa em que o grupo de palavras
de cada item mantém as mesmas regras de
acentuação.
a)
b)
c)
d)

11. A pergunta da garota remete à sabedoria popular
presente na alternativa:
a) Felicidade não se compra.
b) A felicidade não é desse mundo.
c) A felicidade não bate duas vezes na mesma
porta.
d) Quando a felicidade bater na sua porta, não
deixe de abrir.

Exercícios – família – saúde
Filantrópico – física – diminuímos
Fé – até - você
Cérebro – lúcido – úteis

09. Assinale a alternativa que preenche corretamente,
quanto à nova ortografia, todas as lacunas abaixo:

12. No primeiro quadrinho, na fala da mãe, há: “Não
abra a porta para ninguém”. Sobre o uso do verbo
“abrir” no trecho, é correto afirmar:

“A __________ de uma alimentação saudável
começa pela necessidade de mudança de
__________
alimentares
e
tem
como
__________ a __________ de uma vida melhor”.
a)
b)
c)
d)

a) O verbo está no modo imperativo negativo.
b) Se a forma verbal, neste mesmo trecho, fosse
“não abras”, o sentido do texto seria alterado.
c) Se a forma verbal estivesse no imperativo
afirmativo, neste mesmo trecho, seria “abre”.
d) Se a forma verbal estivesse no presente do
subjuntivo, neste mesmo trecho, seria “abras”.

idéia – hábitos – consequência – pespectiva.
ideia – ábitos – conseqüência – perspectiva.
ideia – hábitos – consequência – perspectiva.
idéia – hábitos – consequencia – pespectiva.

3

Parte A – Técnico em Segurança do Trabalho

____________________________________________________________________________________
13. A palavra Felicidade converte-se em seu antônimo
através da agregação de um prefixo – Infelicidade.
Esse mesmo fato ocorre em:
a)
b)
c)
d)

16. Na segunda estrofe, o eu-lírico recusa-se a ter
pressa. A justificativa está expressa no item:
a) A vida é rara e merece ser vivida plenamente
em cada segundo.
b) A valsa é um estilo de música que não exige
pressa dos bailarinos.
c) O eu-lírico não gosta de seguir padrões e ser
igual a todo mundo.
d) O eu-lírico relaciona a loucura à idéia de ter
pressa.

Aparência
Liberdade
Indefinido
Indelével

14. No primeiro quadrinho, tem-se a seguinte frase:
“Não abra a porta para ninguém”. A preposição
em destaque poderia ser substituída, sem alterar o
sentido do texto, por:
a)
b)
c)
d)

17. Segundo o texto III, é correto afirmar:

de
a
com
por

a) O eu-lírico crê que as pessoas estão
necessitando de alma porque vivem com
paciência.
b) O eu-lírico não compreende a pressa das
pessoas, por isso age de outro modo.
c) As pessoas prendem-se ao fato de a vida não
parar para ter pressa de viver.
d) A recusa à pressa foi uma necessidade do eulírico, não uma opção.

15. “Vou ao mercado e já volto” (1º quadrinho) é um
trecho da fala da mãe. Assinale a alternativa que
mostre adequação na estrutura alterada da frase.
a)
b)
c)
d)

Vou na feira e já volto.
Vou para à feira e já volto.
Vou a feira e já volto.
Vou à feira e já volto.
Texto III

18. Nos versos 17 e 18, há duas indagações feitas
pelo eu-lírico – uma em que ele se exclui e a outra
em que se inclui. Sobre elas, é correto afirmar:
a) Sua inclusão na segunda pergunta indica o
quanto ele também se sente perdendo tempo.
b) Sua exclusão na primeira pergunta indica que
ele se coloca como um entendimento superior
em relação às pessoas.
c) Sua exclusão na primeira pergunta indica que
ele não tem paciência com as pessoas.
d) Sua inclusão na segunda pergunta indica que
ele também se percebe na velocidade do
tempo.

PACIÊNCIA
(Lenine/ Dudu Falcão)
01. Mesmo quando tudo pede
Um pouco mais de calma
Até quando o corpo pede
Um pouco mais de alma
05. A vida não para
Enquanto o tempo acelera
E pede pressa
Eu me recuso, faço hora
Vou na valsa
10. A vida é tão rara
Enquanto todo mundo espera a cura do mal
E a loucura finge que isso tudo é normal
Eu finjo ter paciência
O mundo vai girando cada vez mais veloz
15. A gente espera do mundo, e o mundo espera de nós
Um pouco mais de paciência
Será que é tempo que lhe falta pra perceber?
Será que temos esse tempo pra perder?
E quem quer saber
20. A vida é tão rara, tão rara
Mesmo quando o corpo pede um pouco mais de alma
Eu sei
A vida não para.

19. Dizer que o corpo pede “Um pouco mais de alma”
(v.4) é o mesmo que dizer que:
a) Por vezes necessitamos sair do automatismo
da vida cotidiana.
b) Sentimos necessidade de rezar.
c) Sentimos necessidade de sermos bons.
d) O eu-lírico associa alma à paciência.
20. “Eu sei/ a vida não para” (v. 22-23). No poema,
saber que “a vida não para” significa:
a) Aceitar a existência de um modo de vida
mecânico, ainda que não concorde com ele.
b) Conformar-se, até certo ponto, com o modo
corrido de viver a vida.
c) Ironizar a falta de vontade de uma mudança
radical no modo de vida.
d) Compreender o quanto é difícil olhar mais para
si diante do turbilhão da vida diária.

Fonte:BORGATTO, BERTINI e MARCHESI (org.). Antologia Poética
Nestlé. São Paulo: Fundação Nestlé de Cultura, 2002. p.15-6
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21. A expressão “Vou na valsa” (v.09) no contexto do
poema significa:
a) Distanciar-se das pressões da correria da vida.
b) Seguir sempre o mesmo compasso em seus
atos, sem deter-se ou apressar-se.
c) Brincar com necessidade de tempo para tudo.
d) Negar-se a um posicionamento sobre a
questão.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
26. Um dos recursos que podem ser utilizados em
editores de textos como o Microsoft Word 2003 é a
utilização de teclas de atalhos. Acerca do editor de
texto Word 2003, e suas teclas de atalho, analise
as seguintes afirmativas:
I. Para personalizar as teclas de atalhos
utilizamos a seguinte seqüência de menus:
Ferramentas - Personalizar - Teclados.
II. O pressionamento simultâneo das teclas
“CTRL” e “]” aumenta em 1 ponto o tamanho
da fonte.
III. O pressionamento simultâneo das teclas
“CTRL” e “F” altera a formatação dos
caracteres (comando Fonte, menu Formatar).

22. A oposição que baseia o poema é:
a)
b)
c)
d)

velocidade x loucura
pressa x paciência
mundo x tempo
paciência x calma

Podemos afirmar corretamente que:
a)
b)
c)
d)

23. No verso “Enquanto o tempo acelera” (v.06), em
relação a “Eu me recuso, faço hora” (v.08), temos
a ideia de:
a)
b)
c)
d)

Concessão
Condição
Tempo
Proporcionalidade

27. Acerca do navegador Internet Explorer 7, analise
as seguintes afirmativas:
I. Uma conexão segura é uma troca de
informações criptografadas entre o site visitado
e o navegador de internet. A criptografia é
fornecida pelo próprio site através de um
documento denominado certificado. Ao serem
enviadas informações para o site, elas são
criptografadas
no
computador
e
descriptografadas no site. Em circunstâncias
normais, não é possível ler ou adulterar as
informações enquanto estas são enviadas, mas
é possível que alguém encontre uma maneira
de violar a criptografia.
II. A conexão segura (criptografada) não é uma
garantia de que é seguro visitar um
determinado site. Uma conexão segura garante
apenas a identidade do site, com base nas
informações fornecidas pela organização de
certificação.
O
usuário
deve
fornecer
informações pessoais apenas para sites que
ele conheça e confie.
III. Para se certificar se uma conexão é ou não
segura, no Internet Explorer 7, o usuário deve
buscar o ícone do cadeado na barra de Status
da Segurança.

24. A palavra que NÃO sofre flexão de grau pode ser
assinalada no item:
a)
b)
c)
d)

Mesmo quando tudo pede (v.1)
Um pouco mais de calma (v.2)
Até quando o corpo pede (v.3)
A vida não para (v.5)

25. Substituindo a locução conjuntiva “Mesmo que”
presente no verso 01 por “Ainda que”, NÃO
haveria alteração de sentido na frase, apenas da
forma verbal, que ficaria:
“Ainda que tudo _______ um pouco mais de
calma”
a)
b)
c)
d)

Todas as afirmativas estão corretas.
Todas as afirmativas estão incorretas.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

Pedira
Pedisses
Pedisse
Pediste

Podemos afirmar corretamente que:
a)
b)
c)
d)
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28. No Microsoft Excel 2003, a utilização de teclas de
atalhos permite agilizar o trabalho ganhando
tempo. Acerca de planilha eletrônica Excel 2003, e
suas teclas de atalho, analise as seguintes
afirmativas:
I. O pressionamento simultâneo das teclas
“CTRL” e “:” nos permite inserir a data.
II. A tecla F10 ativa a barra de menus ou fecha
um menu visível e submenu ao mesmo tempo.
III. O pressionamento simultâneo das teclas
“CTRL” e “F12” exibe a caixa de diálogo Abrir.
Podemos afirmar corretamente que:
a)
b)
c)
d)

CONHECIMENTOS GERAIS
31. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas
relações internacionais pelos seguintes princípios,
EXCETO:
a)
b)
c)
d)

32. Marque a alternativa INCORRETA:
a) São privativos de brasileiro nato os cargos de
Presidente e Vice-Presidente da República,
Presidente da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, de Ministro do Supremo
Tribunal Federal, de oficial das Forças
Armadas, dentre outros.
b) São brasileiros natos os estrangeiros de
qualquer
nacionalidade,
residentes
na
República Federativa do Brasil há mais de
quinze anos ininterruptos e sem condenação
penal, desde que tenham requerido a
nacionalidade brasileira.
c) Conceder-se-á habeas-data para a retificação
de dados, quando não se prefira fazê-lo por
processo sigiloso, judicial ou administrativo.
d) Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o
naturalizado, em caso de crime comum,
praticado antes da naturalização, ou de
comprovado envolvimento em tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.

Todas as afirmativas estão corretas.
Todas as afirmativas estão incorretas.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

29. Acerca do Sistema Operacional Linux Mandrake,
marque a alternativa incorreta.
a) Dentro do diretório /etc/rc.d temos arquivos
como o rc.modules, onde ativamos ou
desativamos o suporte a dispositivos.
b) Para a ativação da placa de som a todos os
níveis de usuários utilizamos os comandos:
# chmod +666 /dev/dsp
# chmod +666 /dev/mixer
c) Para a ativação do modem a todos os níveis de
usuários utilizamos o comando:
# chmod +666 /dev/modem
d) A ativação da placa de rede a todos os níveis é
feita através do comando netconfigi.
30. Uma das maneiras mais comuns de espalhar vírus
e vermes na Internet é através de e-mails. Um email aparentemente cordial de qualquer usuário
pode carregar um vírus capaz de danificar suas
informações e o seu computador. Para ajudar a
proteger seu computador, certo especialista lhe
recomendou alguns cuidados que você deve
adotar ao utilizar o Outlook Express 6. Seguem
algumas das “dicas” do especialista:

Responda as questões 33 e 34 tendo como base a
Lei 8.112/90.
33. Marque a alternativa que responde corretamente a
questão:
a) Remoção é o deslocamento do servidor, a
pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo
quadro, com ou sem mudança de sede.
b) A investidura em cargo público ocorrerá com o
início do efetivo exercício da função.
c) É de dez dias o prazo para o servidor
empossado em cargo público entrar em
exercício, contados da data da posse.
d) A exoneração de cargo em comissão e a
dispensa de função de confiança dar-se-á
somente a juízo da autoridade competente.

I. Não abrir anexos de fontes desconhecidas.
II. Adquirir um software antivírus e configurá-lo
para examinar e-mails e anexos.
III. Ao receber um anexo por e-mail, olhar
atentamente para a linha de assunto antes de
abri-lo. Se a linha de assunto estiver
ininteligível ou não fizer sentido algum, deverá
verificar com o remetente antes de abrir o email.
Podemos afirmar corretamente que:
a)
b)
c)
d)

Pluralismo político.
Concessão de asilo político.
Solução pacífica dos conflitos.
Não-intervenção.

34. Constituem indenizações ao servidor, EXCETO:

Todas as afirmativas estão corretas.
Todas as afirmativas estão incorretas.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

a)
b)
c)
d)
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35. Analise as seguintes proposições:
I. O trabalho desenvolvido pelo servidor público
perante a comunidade deve ser entendido
como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já
que, como cidadão, integrante da sociedade, o
êxito desse trabalho pode ser considerado
como seu maior patrimônio.
II. Deixar o servidor público qualquer pessoa à
espera de solução que compete ao setor em
que exerça suas funções, permitindo a
formação de longas filas, ou qualquer outra
espécie de atraso na prestação do serviço, não
caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato
de desumanidade, mas, principalmente, grave
dano moral aos usuários dos serviços públicos.
III. É vedado ao servidor público prejudicar
deliberadamente a reputação de outros
servidores ou de cidadãos que dele dependam.
IV. Toda ausência injustificada do servidor de seu
local de trabalho é fator de desmoralização do
serviço público, o que quase sempre conduz à
desordem nas relações humanas.

37. Segundo cálculos do Programa das Nações
Unidas para Assentamentos Urbanos (UM Habitat)
no ano de 2008 a maioria dos mais de seis bilhões
de habitantes do planeta terra já vivia em cidades.
Segundo a própria ONU, a população urbana não
mais parará de crescer e sua taxa de crescimento
em todo o mundo é quase duas vezes maior que a
do crescimento da população em geral. Acerca do
assunto, analise as afirmativas abaixo:
I. As estatísticas comprovam que, pessoas que
vivem em centros urbanos possuem, em
princípio, mais acesso a empregos, escolas,
assistência médica, saneamento básico e
infraestrutura do que aquelas que habitam na
zona rural. Isso ocorre porque no meio rural as
condições geográficas adversas dificultam o
acesso a essas comodidades.
II. No Brasil, é considerada uma zona urbana toda
sede de município e de distrito, não importando
a concentração de pessoas que vivem no local.
Já a maioria dos países desenvolvidos
considera zona urbana uma aglomeração na
qual 85% da população vive numa área com
densidade demográfica superior a 150 pessoas
por quilômetro quadrado.

São regras deontológicas, nos termos do Decreto
1.171/94, o previsto em:
a)
b)
c)
d)

III, IV e V, apenas.
I, II, III e IV.
II, III, IV, apenas.
I, II e IV, apenas.

36. Leia o texto abaixo:
"Para nós, a raça negra é um elemento de
considerável importância nacional, estreitamente
ligada por infinitas relações orgânicas à nossa
constituição, parte integrante do povo brasileiro.
Por outro lado, a emancipação não significa tão
somente o termo da injustiça de que o escravo é
mártir, mas também a eliminação simultânea dos
dois tipos contrários, e no fundo os mesmos: o
escravo e o senhor."

Podemos afirmar que:
a)
b)
c)
d)

Apenas a afirmativas I é verdadeira.
Apenas a afirmativas II é verdadeira.
Ambas afirmativas são verdadeiras.
Ambas afirmativas são falsas.

38. Acerca do cenário sócio-político da América Latina
nos últimos anos, analise as afirmativas abaixo:
I. Em vários países da América Latina tem-se
observado a vitória, nas eleições, dos
candidatos de esquerda. Muitas dessas
nações, depois de viverem sob ditaduras
militares e passar por crises que conduziram à
queda de presidentes, voltaram-se para
políticos com discursos “populistas”.
II. Para os Estados Unidos, durante a “Era Bush”,
os governos da Venezuela e da Bolívia não
representavam os seus interesses, por isso, o
país manteve uma posição de relativa
hostilidade em relação a esses dois governos
latino-americanos.

(NABUCO, Joaquim. "O Abolicionismo." Edição facsimilar. Recife. Fundação Joaquim Nabuco. Ed.
Massangana. 1988. p. 20)

Em relação à condição do negro na sociedade
brasileira, é correto afirmar que:
a) A abolição representou uma perda total da
mão-de-obra pelos antigos senhores.
b) O negro livre permaneceu à margem do
universo cultural estabelecido por uma
sociedade regida pelo branco e continuou
sujeito ao preconceito e a novos mecanismos
de controle social.
c) As sociedades libertadoras tinham como
objetivo principal promover a integração do exescravo na sociedade, garantindo-lhe os
direitos de cidadania.
d) O fim da escravidão possibilitou ao negro
liberto a integração no mercado de trabalho e o
livre acesso à terra.

Podemos afirmar que:
a)
b)
c)
d)
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Apenas a afirmativas I é verdadeira.
Apenas a afirmativas II é verdadeira.
Ambas afirmativas são verdadeiras.
Ambas afirmativas são falsas.
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39. Analise as seguintes afirmativas acerca do atual
cenário econômico brasileiro:
I. A balança comercial brasileira fechou 2008 com
um superávit de 24,7 bilhões de dólares. Apesar
de o número ser positivo, esse é o pior saldo da
história do Brasil desde 2002, quando o
resultado do nosso superávit havia sido de 13,1
bilhões de dólares.
II. A diminuição das exportações pode prejudicar a
inserção de um país no comércio global. Apesar
de o Brasil ocupar a 5ª posição no ranking dos
maiores exportadores, segundo a OMC, o país já
vê a sua posição ameaçada por outros países
ditos “emergentes”.
Podemos afirmar que:
a)
b)
c)
d)

Apenas a afirmativas I é verdadeira.
Apenas a afirmativas II é verdadeira.
Ambas afirmativas são verdadeiras.
Ambas afirmativas são falsas.

40. Na biologia, o termo “Evolução” não significa
progresso, mas sim modificação, alteração. A
evolução das espécies é a idéia de que as
espécies
animais
e
vegetais
sofrem
transformações lentas e graduais no decorrer das
gerações. Há diversas teorias evolucionistas, no
entanto, a de Charles Darwin é sem dúvida a mais
lembrada de todas e a considerada, hoje pela
ciência, a mais completa e precisa de todas. Em
seu livro “A Origem das Espécies”, que neste ano
completa 150 anos, Darwin expôs suas principais
idéias e a sua teoria evolucionista.
Acerca do assunto, analise as afirmativas abaixo:
I. Segundo a teoria de Darwin, todos os
indivíduos apresentam variações anatômicas e
fisiológicas. Aqueles com características mais
adequadas para enfrentar os desafios do
ambiente em que vivem têm maior chance de
sobreviver, alcançar a maturidade e se
reproduzir,
transmitindo
aos
seus
descendentes as características vantajosas.
II. Para Charles Darwin era um equívoco afirmar
que o homem é o “ser supremo” do planeta.
Assim como as demais espécies, a nossa
também deve ser uma ramificação de alguma
espécie ancestral. Na Inglaterra de sua época,
Darwin sabia que suas idéias seriam
consideradas “heresias”, por isso, evitou
qualquer referência ao homem em sua obra “A
Origem das Espécies”.

FIM DO CADERNO (PARTE – A)

Podemos afirmar que:
a)
b)
c)
d)

Obs.: Utilize o primeiro gabarito
preenchendo apenas de 01 a 40.

Apenas a afirmativas I é verdadeira.
Apenas a afirmativas II é verdadeira.
Ambas afirmativas são verdadeiras.
Ambas afirmativas são falsas.
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PARTE B – 2º GABARITO - 60 QUESTÕES (01 a 60)

06. Qual o significado da sigla CANPAT:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

a) Campanha Nacional de Prevenção de
Acidentes do Trabalho.
b) Conselho Nacional de Prevenção de Acidentes
do Trabalho.
c) Comissão Nacional de Prevenção de Acidentes
do Trabalho.
d) Câmara Nacional de Prevenção de Acidentes
do Trabalho.

01. Qual o significado da sigla FUNDACENTRO:
a) Fundação Jorge Duprat Figueiredo de
Segurança e Medicina do Trabalho.
b) Fundação Nacional de Assistência Central ao
Trabalhador.
c) Fundação e Centro de Apoio a Segurança e
Medicina do Trabalho.
d) Fundação e Centro de Pesquisa de Engenharia
de Segurança.

07. É o adicional que acrescenta 30% sobe o salário
do trabalhador
a)
b)
c)
d)

02. É de responsabilidade do Sistema Único de
Saúde:
a) Realizar avaliação ambiental.
b) Fornecer assistência ao trabalhador vitima de
acidentes de trabalho e/ou portado de doença
profissional.
c) Elaborar normas técnicas e estabelecer
padrões de qualidade para promoção da saúde
do trabalhador.
d) Fornecer
o
Perfil
Profissiografico
Previdenciário.
03. É atribuição da DRT:
a) Fiscalizar e orientar assuntos pertinentes a
segurança e medicina do trabalho.
b) Determinar e orientar as ações trabalhistas .
c) Representar os trabalhadores nos assuntos
pertinentes a ganhos salariais.
d) Promover ações na SIPAT.
04. O texto "O que que acontece no exercício do
trabalho a serviço da empresa, provocando lesão
corporal ou perturbação funcional podendo
causar morte, perda ou redução permanente ou
temporária, da capacidade para o trabalho." é
definição de:
a) Conceito prevencionista de acidente de
trabalho.
b) Conceito da CIPA de acidente de trabalho.
c) Conceito legal de acidente de trabalho.
d) Conceito internacional de acidente de trabalho.
05. Qual o exame que mede a sensibilidade auditiva:
a)
b)
c)
d)

Adicional de insalubridade.
Adicional de penosidade.
Adicional de periculosidade.
Adicional de gravidade.

08. É praticado pelo homem, em geral consciente do
que está fazendo, que está contra as normas de
segurança.
a)
b)
c)
d)

Fator pessoal de segurança.
Fator pessoal de insegurança.
Condição insegura.
Ato inseguro.

09. Situação em que o ambiente de trabalho oferece
perigo e ou risco ao trabalhador.
a)
b)
c)
d)

Fator pessoal de segurança.
Fator pessoal de insegurança.
Condição insegura.
Ato inseguro.

10. Qual o significado da sigla CAT:
a)
b)
c)
d)

Certificado de Aprovação Técnica.
Cadastro de Acidentes de Trabalho.
Condições Adequadas de Trabalho.
Comunicação de Acidente do Trabalho.

11. Qual o significado da sigla M.T.E:
a)
b)
c)
d)

Ministério do Trabalho e Empregados.
Ministério Trabalhista e Empregos.
Ministério do Trabalho e Emprego.
Ministério Trabalhista dos Empregados.

12. Qual o significado da sigla GHE:

Freqüênciometria.
Dosimetria.
Audiometria.
Espirometria.

a)
b)
c)
d)
2

Grupo Homogêneo de Exposição.
Grau Homogêneo de Exposição.
Guia Homogêneo de Exposição.
Grupo de Homens Expotos.
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13. Doença causada pela contaminação por ferro:
a)
b)
c)
d)

Saturnismo.
Siderose.
Silicose.
Sinegismo.

20. Assinale a alternativa incorreta em relação ao
treinamento dos membros da CIPA.
a) Deverá ser realizado antes da posse da CIPA
para todos os membros titulares.
b) Deve ser realizado durante o expediente
normal da empresa.
c) Pode ter, no máximo, 8 horas por dia.
d) Deve ensinar os riscos originados do processo
produtivo.

14. Doença causada pela contaminação por carvão:
a)
b)
c)
d)

Antracose.
Asbestose
Hidrargirismo
Bursite

15. Qual das
portarias
aprova
Regulamentadoras – NR:
a)
b)
c)
d)

21. Sobre a composição da CIPA, é falso afirmar:

as

a) Os representantes dos empregadores, titulares
e suplentes serão por eles designados.
b) Os representantes dos empregados, titulares e
suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto.
c) Os membros eleitos para a CIPA terão
mandatos de duração de um ano, permitida
uma reeleição.
d) Os empregados designarão, entre seus
representantes, o Presidente da CIPA.

Normas

Portaria nº 01 de 10 de outubro de 1976.
Portaria nº 3.067, de 12 de abril de 1988.
Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978.
Portaria nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977.

16. São fatores de riscos físicos:

22. A CIPA terá por atribuição:

Ruído, vibração e calor.
Ruído, poeira, levantamento de pesos
Poeira, levantamento de pesos e eletricidade.
Má postura, Máquinas sem proteção e esforço
intenso.

a) Fornecer EPI.
b) Fazer o PPRA.
c) Divulgar aos trabalhadores informações
relativas à segurança e saúde no trabalho.
d) Eleger os membros da próxima gestão.

17. Para avaliar a dose de ruído no ambiente,
utilizamos o:

23. Como podemos classificar incêndios em materiais
sólidos:

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

18. A responsabilidade pela guarda e conservação do
EPI é do:
a)
b)
c)
d)

Classe A
Classe B
Classe C
Classe D

24. Como podemos classificar incêndios em materiais
líquidos:
a)
b)
c)
d)

Empregador.
Empregado.
Diretor da Empresa.
Presidente da CIPA

19. Na representação gráfica do mapa de riscos, o
esforço físico intenso é representado pela cor:
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Desibelimetro
Luximeto
Dosimetro
Bomba volumétrica

Classe A
Classe B
Classe C
Classe D

25. Como podemos classificar incêndios em materiais
pirofóicos:
a)
b)
c)
d)

Marrom
Amarelo
Vermelho
Verde
3

Classe A
Classe B
Classe C
Classe D
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26. Como podemos classifica incêndios em matérias
elétricos energizados:
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Classe A
Classe B
Classe C
Classe D

27. São elementos da Classe "D":
a) Motores, transformadores
distribuição.
b) Tecidos, madeira e papel,
c) Magnésio, zircônio e titânio.
d) Óleo, graxas e vernizes

e

quadros

de

28. São cores de sinalização para a Classe "A":
a)
b)
c)
d)

o

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

I. Convecção
II. Irradiação
III. Condução

Apenas I e II estão corretos.
Apenas I e III estão corretos.
Apenas II e III estão corretos.
Todos estão corretos.

NR 23
NR 17
NR 03
NR 12

a) Distúrbios ósseos relacionados ao trabalho.
b) Doenças osteomusculares relacionados ao
trabalho.
c) Distúrbios osteomusculares relacionados ao
trabalho.
d) Degeneração óssea relacionada ao trabalho.
37. Qual o nível abaixo NÃO é classificação de ler
a)
b)
c)
d)

Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

Isolamento
Abafamento
Resfriamento
Oxigenação

36. O que significa a sigla DORT:

Isolamento
Abafamento
Resfriamento
Oxigenação

31. É forma de propagação do fogo:

Espuma
Água
Pó Químico
Gás Carbônico

35. Qual a NR que versa sobre ergonomia:

Círculo.
Losângulo.
Quadrado.
Retângulo.

30. A extinção do fogo realizada através da retirada do
comburente é chamado de:
a)
b)
c)
d)

33. Assinale o extinto portátil que se encontra em
desuso:

a)
b)
c)
d)
representa

Chuveiros automáticos – SPRINKLERS
Rede de hidrantes
Extintor de carreta
Sistema de detecção de incêndio

34. A extinção do fogo realizada através da retirada do
combustível é chamado de:

Vermelha e amarela.
Vermelha e branca.
Vermelha e azul.
Vermelha e verde.

29. Qual
figura
geométrica
desencadeamento do fogo:
a)
b)
c)
d)

32. Não é considerado como sistema fixo de combate
a incêndio:

Nível 0
Nível 1
Nível 2
Nível 3

38. Qual dos itens abaixo
máquinas em ergonomia:
a)
b)
c)
d)
4

não

é

considerado

Equipamentos
Ferramentas
Mão de obra
Mobiliário e instalações
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39. Qual NR versa sobre transporte, movimentação,
armazenagem e manuseio de materiais:
a)
b)
c)
d)

05 fiadas
10 fiadas
15 fiadas
20 fiadas

42. Podemos citar como equipamento de proteção
coletiva:
a)
b)
c)
d)

46. Não é de responsabilidade do Presidente da
CIPA:

05 anos
03 anos
01 ano
06 meses

41. Quando for usado processo manual de
empilhamento, qual a altura máxima dos sacos?
a)
b)
c)
d)

a) O superior hierárquico.
b) O mais idoso.
c) Aquele que já tenha participado de CIPA
anteriormente
d) O mais antigo na empresa.

NR 11
NR 10
NR 18
NR 12

40. Qual o prazo de validade do cartão de
identificação dos operadores de transporte
motorizado:
a)
b)
c)
d)

45. Em caso de empate, quem assumirá o mandato
da CIPA é:

Avental.
Luvas.
Óculos.
Exaustor.

43. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados,
gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito
estado de conservação e funcionamento,
EXCETO nas seguintes circunstâncias:
a) Sempre que as medidas de ordem geral não
ofereçam completa proteção contra os riscos
de acidentes do trabalho ou de doenças
profissionais e do trabalho;
b) Enquanto as medidas de proteção coletiva
estiverem sendo implantadas
c) Para atender a situações de emergência
d) Sempre que o funcionário achar adequado

a) Convocar os membros para a reunião da CIPA.
b) Determinar as prioridades das ações.
c) Manter o empregador informado sobre os
trabalhos da CIPA.
d) Coordenar e supervisionar as atividades de
secretaria.
47. O que significa a sigla SIDA:
a) Síndrome da Imunodeficiência Adquirida.
b) Síndrome da Deficiência Adquirida.
c) Síndrome
da
Imunodeficiência
Humana
Adquirida.
d) Síndrome da Deficiência Adquirida.
48. Sobre as possibilidades de contaminação pelo
HIV, analise as alternativas abaixo, e, em
seguida, assinale a INCORRETA.
a)
b)
c)
d)

49. O que significa a sigla HPV:
a)
b)
c)
d)

Papiloma Vírus Humano
Vírus Papiloma Humano
Humano Papiloma Vírus
Papiloma Vírus Humano

50. Quando houver várias vítimas, a prioridade é para
quem estiver:
a)
b)
c)
d)

44. Contando a partir da data da posse, o
treinamento de CIPA em primeiro mandato será
realizado no prazo máximo de:
a)
b)
c)
d)

Relação sexual.
Faz uso da mesma seringa e agulha.
Transfusão de sangue e derivados.
Conviver no mesmo ambiente com portadores.

Com muitas fraturas
Gritando, com muita dor
Sangrando muito
Respirando com dificuldade

10 dias
30 dias
45 dias
60 dias
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51. O melhor local para verificar a pulsação é:
a)
b)
c)
d)

Usar dois pares de luvas.
Evitar riscos pessoais.
Só socorrer ao lado de outra pessoa.
Evitar ficar no sol.

53. São sinais de hemorragia:
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Na perna
No braço
No peito
No pescoço

52. Prevenir-se, ao prestar socorro, significa:
a)
b)
c)
d)

58. Em caso de convulsão, devemos:

Tosse e vômitos.
Desmaio e vômito.
Vômito e hipotensão.
Desmaio hipotensão.

59. Em que casos devem utilizar o torniquete:
a)
b)
c)
d)

Ferimento.
Amputação.
Corte Profundo.
Sangramento de vaso.

60. Para transportar uma vítima devemos:
a) Dirigir em alta velocidade para chegar o mais
rápido possível.
b) Dirigir em baixa velocidade para não machucar
a vítima.
c) Manter a vítima sentada e nunca deitá-la.
d) Imobilizar a vítima antes do transporte.

54. Em qual posição a vítima deve ficar para os
procedimentos de respiração boca a boca:
a)
b)
c)
d)

Provocar vômitos.
Molhar a vítima com água quente.
Molhar a vítima com água fria.
Retirar objetos que possam ferir a vítima das
proximidades.

Em pé
Deitado de lado
Em decúbito dorsal
Sentado

55. A ausência de movimentos respiratórios é:
a)
b)
c)
d)

Dispnéia
Eupnéia
Taquipnéia
Apnéia

56. As medidas de socorro nos casos de hemorragia
externa são:
a)
b)
c)
d)

Fazer a vítima beber o sangue.
Deter a hemorragia e elevar o membro.
Movimentar a vítima para que ela não durma.
Oferecer água na proporção do sangue
perdido.

57. Qual o procedimento para queimadura:
a)
b)
c)
d)

Dar analgésico.
Lavar com água limpa.
Passar pasta de dente.
Cobrir a queimadura para aquecer.
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