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CONHECIMENTOS GERAIS
QUESTÃO 01

LÍNGUA PORTUGUESA

Assinale a alternativa correta:
Leia atentamente o texto e responda as questões de 1 a 5:

(A) A autora/narradora relata um sonho que freqüentemente
tem, e lhe causa medo.
(B) A autora/narradora relata um pensamento que às vezes
toma conta de sua vida.
(C) A imagem descrita pela autora/narradora nem sempre é
completa e nítida.
(D) A autora/narradora tem a sensação de que o tempo não
passa quando está na clareira.

Uma imagem de prazer
Conheço em mim uma imagem muito boa, e cada
vez que eu quero eu a tenho, e cada vez que ela
vem ela aparece toda. É a visão de uma floresta, e
na floresta vejo a clareira verde, meio escura,
rodeada de alturas, e no meio desse bom escuro
estão muitas borboletas, um leão amarelo sentado, e
eu sentada no chão tricotando. As horas passam
como muitos anos, e os anos se passam realmente,
as borboletas cheias de grandes asas e o leão
amarelo com manchas - mas as manchas são
apenas para que se veja que ele é amarelo, pelas
manchas se vê como ele seria se não fosse amarelo.
O bom dessa imagem é a penumbra, que não exige
mais do que a capacidade de meus olhos e não
ultrapassa minha visão. E ali estou eu, com
borboleta, com leão. Minha clareira tem uns
minérios, que são as cores. Só existe uma ameaça:
é saber com apreensão que fora dali estou perdida,
porque nem sequer será floresta (a floresta eu
conheço de antemão, por amor), será um campo
vazio (e este eu conheço de antemão através do
medo) - tão vazio que tanto me fará ir para um lado
como para outro, um descampado tão sem tampa e
sem cor de chão que nele eu nem sequer encontraria
um bicho para mim. Ponho apreensão de lado,
suspiro para me refazer e fico toda gostando de
minha intimidade com o leão e as borboletas;
nenhum de nós pensa, a gente só gosta. Também eu
não sou em preto e branco; sem que eu me veja, sei
que para eles eu sou colorida, embora sem
ultrapassar a capacidade de visão deles (nós não
somos inquietantes). Sou com manchas azuis e
verdes só para estas mostrarem que não sou azul
nem verde - olha só o que eu não sou. A penumbra é
de um verde escuro e úmido, eu sei que já disse isso
mas repito por gosto de felicidade; quero a mesma
coisa de novo e de novo. De modo que, como eu ia
sentindo e dizendo, lá estamos. E estamos muito
bem. Para falar a verdade, nunca estive tão bem. Por
quê? Não quero saber por quê. Cada um de nós está
no seu lugar, eu me submeto bem ao meu lugar. Vou
até repetir um pouco mais porque está ficando cada
vez melhor: o leão amarelo e as borboletas caladas,
eu sentada no chão tricotando, e nós assim cheios
de gosto pela clareira verde. Nós somos contentes.

QUESTÃO 02
A partir da leitura do texto, podemos inferir que:
(A) As cores preenchem todo o espaço descrito, mas não
são reveladas as cores das borboletas.
(B) A penumbra do local impede que a autora/narradora
contemple a imagem por completo, embora ela não se
incomode com isso.
(C) As cores vistas na clareira não são vistas fora dali.
(D) As cores, de tantas e tão vivas, por vezes ofuscam os
olhos da autora/narradora, do leão e das borboletas.

QUESTÃO 03
Do período “De modo que, como eu ia sentindo e dizendo,
lá estamos.”, podemos inferir, de acordo com o texto, que:
(A) A expressão “de modo que” insere a idéia de contraste
entre o mundo da narrativa e o mundo real.
(B) Os verbos sentir e dizer, no gerúndio, reforçam a idéia
de distanciamento entre o eu da narradora e o eu da
personagem.
(C) Na expressão “lá estamos”, a desinência de pessoa
_mos indica a presença plural do mesmo eu: narradora
e personagem.
(D) A autora/narradora, por um momento, afasta-se do
cenário que vem descrevendo, levando o leitor a
perceber seus dois papéis: narradora e personagem.

QUESTÃO 04
A figura de linguagem na expressão “um descampado tão
sem tampa e sem cor” nos permite:
(A) Perceber o grau de confusão mental da
autora/narradora.
(B) Estabelecer uma comparação, que nos leva a entender
melhor a extensão do medo pelo vazio do descampado,
e sua vastidão.
(C) Reconhecer a importância que as cores têm na vida da
autora/narradora.
(D) Concluir que a autora/narradora simplesmente não sabe
o que está falando.

Texto extraído do livro:
Para não esquecer. Clarice Lispector. Editora Rocco. Rio de
Janeiro. 1999. p. 36 - 37.
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QUESTÃO 09

QUESTÃO 05

“Solicito ___ proprietária do imóvel, ___ quem cumprimento
respeitosamente, o envio do contrato ___ inquilina.
Ressalto que daqui ___ duas semanas confirmarei com ela
___ assinaturas, como fazemos ___ anos. Agradeço, desde
já, ___ duas.” Complete as lacunas do texto com os
vocábulos adequados, de acordo com a norma gramatical:

O período “nenhum de nós pensa, a gente só gosta”, se
reescrito de acordo com a norma padrão formal da língua
portuguesa, ficaria:
(A) nenhum de nós pensamos, nós só gostamos
(B) nenhum da gente pensa, a gente só gosta
(C) nenhum de nós pensa, nós só gostamos
(D) nós não pensamos, a gente gostamos

(A) à, a, à, há, as, há, as
(B) à, à, a, há, as, a, às
(C) à, a, à, a, as, há, às
(D) à, à, à, a, as, há, às

QUESTÃO 06
Leia os períodos abaixo:

QUESTÃO 10

I – Grandes nomes de nosso país formaram na famosa
universidade de Oxford, Inglaterra.

Assinale a oração totalmente correta quanto à ortografia:
(A) A hesitação excessiva leva ao infortúnio da perda, na
maioria das vezes.
(B) Infelismente, seu desvio de comportamento vai reflitir
em sua avaliação.
(C) Ele era simplismente um exímio conhecedor das
ciências esotéricas.
(D) Famosos metereologistas prevêm aumento do
aquecimento global.

II – O curso inicia na segunda-feira, dia 7 de abril.
III – Os veículos chocaram-se violentamente.
IV – A equipe não classificou para a final.
V – Eulália chama assim por causa de sua avó.
Assinale a alternativa correta quanto à gramática normativa:

ATUALIDADES E NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO

(A) I e III estão corretas.
(B) Apenas III está correta.
(C) II, IV e V estão corretas.
(D) todas estão corretas.

QUESTÃO 11
QUESTÃO 07

Sobre licitação é correto afirmar:

No período “Os eleitores indecisos acham que a cúpula dos
dois principais partidos políticos precisam definir melhor
suas plataformas”, a forma verbal destacada representa
uma concordância que:

I – A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia e a selecionar a
proposta mais vantajosa para a administração.
II – O pregão é uma modalidade de licitação, enquanto o
registro de preços é um sistema de contratações.

(A) não é correta, pois o sujeito da oração é singular.
(B) é a única possível.
(C) é uma de duas possíveis, mas é a mais correta.
(D) é correta, porque tanto o sujeito de precisam como o
de acham estão no plural.

III – a invalidação da licitação pode se dar por anulação ou
por revogação.
IV – O leilão é a modalidade de licitação que a
administração pública utiliza-se para a venda de seus
bens inservíveis.

QUESTÃO 08
Assinale a alternativa contendo ERRO de pontuação:

(A) Os itens I, II, III, IV e V estão corretos.
(B) Os itens I, II, III, IV e V estão incorretos.
(C) Apenas os itens I e II estão corretos.
(D) Apenas o item I está correto.

(A) Enquanto fazia segredo, amigos e familiares apostavam
- como numa loteria – tentando adivinhar o motivo de
sorrisos tão largos!
(B) Contudo, as evidências eram, no mínimo, bastante
visíveis.
(C) Estava feliz porque, como ninguém sabia, acabara de
comprar um carro novo.
(D) Todos ficaram se perguntando o porquê de tamanha
felicidade?

QUESTÃO 12
Identifique as afirmativas incorretas.
I – Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e
Eficiência são princípios constitucionais imperativos aos
atos emanados exclusivamente pela administração
direta.

2

UFT/COPESE

_____________

Concurso Público – Técnico Administrativo – Cargo de Nível Superior

II – As agências reguladoras possuem natureza jurídica de
autarquias de regime especial e são pessoas de direito
Público.

V – A dengue é conhecida no Brasil desde os tempos de
Colônia. O mosquito aedes aegypti tem origem africana
e chegou ao Brasil junto com os navios negreiros.

III – Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de
Economia Mista, Fundações Públicas e Agências
Reguladoras são órgãos da Administração Indireta.

(A) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
(B) As afirmativas I, II, III, IV e V estão incorretas.
(C) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
(D) A afirmativa V está incorreta.

IV – Agente competente, finalidade, forma, motivo e objeto
são requisitos de validade do ato administrativo,
enquanto que a presunção de legitimidade,
imperatividade, exigibilidade e auto executoriedade são
atributos do ato administrativo.

QUESTÃO 15
Em relação ao Estado do Tocantins podemos afirmar que:

V – O terceiro setor é composto por sociedades
paraestatais, que, por sua vez, incluem as organizações
sociais e os serviços sociais autônomos, além dos entes
de cooperação e as entidades de interesse coletivo.

I – A Capital definitiva do Tocantins, Palmas, foi instalada
em 1º de janeiro de 1990, tendo sido Miracema sua
capital provisória.
II – O Estado do Tocantins está localizado a Sudeste da
Região Norte, apresentando vegetação variada e clima
tropical.

(A) Todas as afirmativas estão incorretas.
(B) Estão incorretas as afirmativas II e V.
(C) Estão incorretas as afirmativas II, III e V.
(D) Apenas a afirmativa I está incorreta.

III – O Estado do Tocantins é uma das 29 (vinte e nove)
unidades federativas do Brasil e sua capital é a cidade
planejada de Palmas.

QUESTÃO 13

IV – O Estado do Tocantins é formado por 137 municípios.
Assinale a alternativa incorreta:

V – Bico do Papagaio e Jalapão são microrregiões do
Estado brasileiro do Tocantins.

(A) Será concedido horário especial, vinculado à
compensação de horário, a ser efetivado no prazo de
até 1 (um) ano, ao servidor que, em caráter eventual,
atuar como instrutor em curso de formação, de
desenvolvimento ou de treinamento regularmente
instituído no âmbito da administração pública federal.
(B) O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas
não poderá acompanhar o procedimento administrativo
para apurar a prática de improbidade.
(C) É obrigatória a presença de advogado em todas as
fases do processo administrativo disciplinar.
(D) O servidor em débito com o erário, que for demitido,
exonerado ou que tiver a sua aposentadoria ou
disponibilidade cassada, terá o prazo de sessenta dias
para quitar o débito.

(A) As afirmativas III e IV estão incorretas.
(B) As afirmativas III, IV e V estão incorretas.
(C) Apenas a afirmativa II está correta.
(D) As afirmativas II e III estão corretas.

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 16
Com relação aos conceitos de Protocolos e acesso à
Internet, identifique a alternativa correta:

QUESTÃO 14
A dengue é um dos principais problemas de saúde pública
no mundo e, no Brasil, já são encontrados três dos quatro
vírus da doença. Sobre esse assunto podemos afirmar:

(A) Cada computador na Internet (chamado de host) tem
pelo menos um endereço IP que o identifica
exclusivamente na Rede.
(B) Os protocolos SMTP, POP e IMAP são exemplos de
protocolos utilizados por servidores de correio
eletrônico.
(C) O conjunto de protocolos TCP/IP é um conjunto de
protocolos de comunicação entre computadores em
rede. Pode ser visto como um modelo de camadas,
onde cada camada é responsável por um grupo de
tarefas.
(D) Todas as alternativas estão corretas.

I – A dengue é uma enfermidade causada por um arbovírus
e atualmente é a arbovirose mais comum que atinge o
homem.
II – A dengue é transmitida principalmente pelo mosquito
Aedes aegypti.
III – Dengue hemorrágica é a forma mais grave da doença e
está entre as dez principais causas de hospitalização e
morte de crianças em países de clima tropical.

QUESTÃO 17

IV – O estado do Rio de Janeiro assiste a uma epidemia de
dengue que já registrou mais de 500 casos por dia e já
resultou em mais de 80 mortes.

As memórias internas de um computador são de dois tipos
básicos: A memória RAM e a memória ROM. Com relação
à memória ROM, pode-se dizer:
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

(A) É um tipo de memória que permite apenas a leitura, ou
seja, as suas informações são gravadas pelo fabricante
uma única vez e após isso não podem ser alteradas ou
apagadas, somente acessadas. São memórias cujo
conteúdo é gravado permanentemente.
(B) É a memória volátil e compõe a memória principal do
microcomputador.
(C) É a memória de acesso aleatório, é um tipo de memória
que permite a leitura e a escrita, utilizada como memória
primária em sistemas eletrônicos digitais.
(D) As alternativas b) e c) estão corretas.

QUESTÃO 21
Com relação à Consolidação das Leis do Trabalho, de que
trata o art. 201?
(A) Assegura, em nível de legislação ordinária, a
fiscalização e as penalidades nas áreas de Segurança
de Medicina do Trabalho.
(B) Assegura as medidas preventivas para o destino final
dos resíduos industriais.
(C) Assegura as medidas preventivas nas atividades
desenvolvidas a céu aberto.
(D) Assegura as medidas preventivas nas atividades
desenvolvidas em ambientes subterrâneos.

QUESTÃO 18
Qual operação é executada pelo desfragmentador de disco
do Windows para aumentar a velocidade de acesso e
recuperação de arquivos?
(A) Agrupa os arquivos mais utilizados em partições mais
rápidas do disco.
(B) Agrupa os arquivos mais utilizados em um único volume
de disco.
(C) Liberar espaço da unidade de disco.
(D) Regrava partes de um arquivo em setores contínuos.

QUESTÃO 22
A Portaria nº 157 da Legislação Complementar de
Segurança e Saúde no Trabalho proíbe:
(A) A comercialização de produtos acabados que
contenham benzeno.
(B) A utilização de sistema de frenagem automática do tipo
viga flutuante.
(C) A utilização de proteção lateral como apoio natural de
chapas de mármore e granito.
(D) A utilização de vestimentas sem o Certificado de
Aprovação.

QUESTÃO 19
Programas como o Netscape e o Internet Explorer são
exemplos de:
(A) Editores de Páginas da Internet
(B) Navegadores para a Internet
(C) Anti-Vírus da Internet
(D) Nenhuma das alternativas

QUESTÃO 23
O que é o saturnismo?

QUESTÃO 20

(A) Disfunção proveniente da exposição a ruído contínuo de
alta intensidade.
(B) Disfunção proveniente da exposição a ruído intermitente
de alta intensidade.
(C) Patologia decorrente da intoxicação por chumbo.
(D) Patologia decorrente do contato com poeira orgânica.

Utilizamos para a criação de cópias de segurança e para
restaurar ou recuperar arquivos perdidos, em casos de
defeito no disco rígido do computador:
(A) Programas Fontes
(B) Compiladores
(C) Programas de backup
(D) Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 24
A inalação de poeira contendo sílica cristalina pode resultar
em:
(A) pneumocosiose e disfunções músculo-esqueléticas.
(B) câncer e disfunções músculo-esqueléticas.
(C) câncer e dermatoses.
(D) pneumocosiose e câncer

QUESTÃO 25
Qual das alternativas não diz respeito à prevenção de
acidentes em operações de soldagem e corte a quente?
(A) Evitar substâncias inflamáveis e/ou explosivas próximas
das garrafas de oxigênio.
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QUESTÃO 30

(B) Utilização de anteparo para a proteção dos
trabalhadores.
(C) Recomendação da utilização de óculos de segurança
ampla-visão.
(D) Evitar a formação de arco elétrico nas operações com
eletrodo.

Os pontos de ancoragem para equipamentos de
sustentação de andaimes e de cabos de segurança, a
serem utilizados nos serviços de limpeza, manutenção e
restauração de fachadas, devem:
(A) Suportar carga pontual de 1.500 kgf e constar no projeto
estrutural da edificação.
(B) Suportar carga pontual de 1.500 kgf e constar no
PCMAT.
(C) Suportar carga pontual de 1.200 kgf e constar no projeto
estrutural da edificação.
(D) Suportar carga pontual de 1.200 kgf e constar no
PCMAT.

QUESTÃO 26
Em caso de empate na eleição para escolher os
representantes dos empregados que comporão a CIPA,
qual deve ser o critério adotado para a definição do membro
eleito?
(A) Assumirá o candidato que tiver maior tempo no
estabelecimento.
(B) Assumirá o candidato com maior idade.
(C) Assumirá o candidato que tiver maior tempo de
experiência na profissão.
(D) Assumirá o candidato que tiver experiência na área de
segurança e medicina do trabalho.

QUESTÃO 31
Para a utilização de contêineres nas áreas de vivência de
canteiros de obra, os mesmos devem atender aos
seguintes requisitos mínimos:
(A) Área de Ventilação natural de 15% da área do piso; Pé
direito de 2,40m e Beliches com altura livre de 0,90m.
(B) Área de Ventilação natural de 10% da área do piso; Pé
direito de 2,50m e Beliches com altura livre de 0,90m.
(C) Área de Ventilação natural de 15% da área do piso; Pé
direito de 2,40m e Beliches com altura livre de 1,20m.
(D) Área de Ventilação natural de 10% da área do piso; Pé
direito de 2,50m e Beliches com altura livre de 1,20m.

QUESTÃO 27
Os exames complementares previstos no PCMSO
devem ser realizados nos trabalhadores expostos a quais
destes agentes:
(A) Estireno, Benzeno, Fluoreto e Epóxi.
(B) Diclorometano, Fluoreto, Poeira orgânica e Látex.
(C) Estireno, Benzeno, Ácido clorídrico e Poeira orgânica.
(D) Diclorometano, Fluoreto, Estireno e Arsênico.

QUESTÃO 32
Ficam dispensadas das exigências da NR 24 as empresas
que se enquadrarem na seguinte situação:

QUESTÃO 28

(A) Estabelecimentos com menos de 30 trabalhadores.
(B) Estabelecimentos industriais localizados em cidades do
interior cujos operários residam nas suas proximidades.
(C) Estabelecimentos que interrompam suas atividades por
pelo menos 1 hora, no período destinado às refeições.
(D) Estabelecimentos que não realizem atividades
insalubres.

Qual a seqüência correta de procedimentos para a
liberação das instalações elétricas desenergizadas para o
trabalho.
(A) Ausência de tensão; Proteção dos elementos
energizados; Impedimento de reenergização;
Aterramento temporário; Seccionamento; Sinalização de
impedimento.
(B) Seccionamento; Impedimento de reenergização;
Ausência de tensão; Aterramento temporário; Proteção
dos elementos energizados; Sinalização de
impedimento.
(C) Impedimento de reenergização; Ausência de tensão;
Proteção dos elementos energizados; Seccionamento;
Sinalização de impedimento; Aterramento temporário.
(D) Sinalização de impedimento; Ausência de tensão;
Impedimento de reenergização; Proteção dos elementos
energizados; Aterramento temporário; Seccionamento.

QUESTÃO 33
Quais os requisitos de segurança a serem satisfeitos no
armazenamento de GLP?
(A) Capacidade máxima de cada recipiente de 115.000 L;
válvulas com pressão de trabalho mínima de 16 kg/cm2;
deve ser mantido afastamento mínimo de 3 m de outro
recipiente com líquidos inflamáveis.
(B) Capacidade máxima de cada recipiente de 105.000 L;
válvulas com pressão de trabalho mínima de 16 kg/cm2
; deve ser mantido afastamento mínimo de 6 m de outro
recipiente com líquidos inflamáveis.
(C) Capacidade máxima de cada recipiente de 105.000 L;
válvulas com pressão de trabalho mínima de 18 kg/cm2
; deve ser mantido afastamento mínimo de 3 m de outro
recipiente com líquidos inflamáveis.
(D) Capacidade máxima de cada recipiente de 115.000 L;
válvulas com pressão de trabalho mínima de 18 kg/cm2
; deve ser mantido afastamento mínimo de 6 m de outro
recipiente com líquidos inflamáveis.

QUESTÃO 29
Fazem parte das análises ergonômicas das condições
ambientais de trabalho as seguintes condições de conforto:
(A) Temperatura; Níveis de ruído; Velocidade do ar.
(B) Umidade relativa do ar; Níveis de Ruído e Presença de
Fungos.
(C) Temperatura; Umidade do ar e Radiações.
(D) Níveis de Ruído; Presença de Fungos e Radiações.
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QUESTÃO 34

(D) Duas escadas de saídas na proporção de 1 m de
largura para cada 100 operários.

Os extintores de incêndio para os trabalhos com
equipamentos elétricos energizados, materiais à base de
fibras e em tanques de armazenamento de gasolina devem
ser, respectivamente:

QUESTÃO 39
Para um ambiente com classe de ocupação “C” e risco de
fogo grande, a área coberta por unidade de extintores e a
distância máxima a ser percorrida devem ser,
respectivamente:

(A) Água pressurizada; Espuma e Químico seco.
(B) Dióxido de Carbono; Água pressurizada e Químico
seco.
(C) Espuma, Água pressurizada e Químico seco.
(D) Dióxido de Carbono; Químico seco e Espuma.

2

(A) 150 m e 10 m.
2
(B) 150 m e 20 m
2
(C) 250 m e 15 m
2
(D) 250 m e 20 m

QUESTÃO 35
Com o intuito de advertir acerca dos riscos existentes,
deverão ser adotadas cores para segurança em
estabelecimentos ou locais de trabalho. Diante disso, em
qual situação a cor laranja deve ser empregada?

QUESTÃO 40
O estabelecimento com mais de dez e até cinqüenta
empregados fica dispensado de constituir SESTR, desde
que:

(A) Sinais luminosos que indiquem equipamentos
produtores de radiações eletromagnéticas.
(B) Canalizações que contenham álcalis.
(C) Vigas colocadas a baixa altura.
(D) Em dispositivos de prensas.

(A) A atividade desenvolvida possua grau de risco 1.
(B) Os estabelecimentos já possuam CIPATR.
(C) O empregador ou preposto tenha formação sobre
prevenção de acidentes e doenças do trabalho.
(D) Nenhuma das alternativas anteriores.

QUESTÃO 36

QUESTÃO 41

Para atender às condições de conforto nos locais de
trabalho, as empresas devem garantir o suprimento de
água potável e bebedouro, respectivamente, nas seguintes
proporções:

De acordo com as medidas de proteção nos ambientes dos
serviços de saúde é permitido:
(A) O manuseio de lentes de contato nos postos de
trabalho.
(B) Transporte de cilindros na posição horizontal.
(C) Lavatório no interior dos quartos destinados a pacientes
portadores de doenças infecto-contagiosas.
(D) O consumo de alimentos no posto de trabalho.

(A) ) 250 ml por hora/homem e um bebedouro para cada 25
funcionários.
(B) ) 300 ml por hora/homem e um bebedouro para cada 50
funcionários.
(C) 250 ml por hora/homem e um bebedouro para cada 50
funcionários.
(D) 300 ml por hora/homem e um bebedouro para cada 25
funcionários.

QUESTÃO 42

QUESTÃO 37

No PPRA dos estabelecimentos que prestam serviços de
saúde não há a necessidade de conter na identificação dos
riscos biológicos a seguinte consideração:

Quais destes explosivos são classificados como Explosivos
Iniciadores?

(A) O programa de vacinação dos trabalhadores.
(B) Estudos epidemiológicos ou dados estatísticos.
(C) Informações científicas.
(D) A transmissibilidade, patogenicidade e virulência do
agente.

(A) Nitropereta, Trotil, Nitroglicerina.
(B) Fulminato de mercúrio, Nitroglicerina e Dinamite.
(C) Nitrocelulose, Tetrazeno e Dinamite.
(D) Fulminato de prata, Tetrazeno e Fulminato de mercúrio.

QUESTÃO 38

QUESTÃO 43

Para o caso de alojamentos com dois pisos deverá haver
no mínimo:

No transporte de vasilhames, contendo inflamável gasoso e
líquido, em quantidade total, igual ou superior a 135 kg, têm
direito a adicional de periculosidade de 30%:

(A) Uma escada de saída na proporção de 1,20 m de
largura para cada 100 operários.
(B) Uma escada de saída na proporção de 1 m de largura
para cada 1/8 de área de piso.
(C) Duas escadas de saídas na proporção de 1,20 m de
largura para cada 1/8 de área de piso.

(A) Todos os trabalhadores da área de operação.
(B) Todos os trabalhadores nessas atividades ou que
operam na área de risco.
(C) Motorista e ajudantes.
(D) Motorista e operador de bomba.
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QUESTÃO 44

(D) Estimativa do risco; Tomada de decisão;
Implementação; Monitoramento e Avaliação.

Dentre as medidas técnicas de prevenção em espaços
confinados em programas de gestão de segurança e saúde,
exclui-se o(a):

QUESTÃO 49

(A) Teste de equipamentos de medição antes de cada
utilização.
(B) Manutenção de cadastro atualizado dos espaços
confinados.
(C) Implantação de etiquetagem e lacre.
(D) Proibição da ventilação com oxigênio.

São consideradas ferramentas gerenciais aplicadas ao
Gerenciamento de Riscos:
(A) Método de Gretener; Método de Fine e Diagrama de
Ishikawa.
(B) Diagrama de causa e efeito; Método de Barnes e
Método de Taylor.
(C) Índices de Taylor; Diagrama de espinha de peixe e
Diagrama Herzag.
(D) Diagrama Herzag;. Índices VRT-MPT e Diagrama de
espinha de peixe.

QUESTÃO 45
Com relação aos dispositivos de proteção para limitação de
quedas, qual das alternativas está correta?

QUESTÃO 50

(A) Em todo o perímetro de construção de edifícios com
mais de 4 m (quatro metros) de altura é obrigatória a
instalação de plataforma de proteção.
(B) A plataforma principal de proteção só pode ser retirada
após a conclusão da vedação da periferia acima dela.
(C) O conjunto formado pelas plataformas de proteção pode
ser substituído por andaimes fachadeiros providos de
tela.
(D) A tela deve ser instalada entre as extremidades de 3
(três) plataformas de proteção consecutivas.

O licenciamento ambiental para que as empresas possam
construir suas edificações e iniciar suas atividades,
geralmente, é composto por quais etapas?
(A) Consulta prévia; Licença de instalação; Licença de
funcionamento ou operação.
(B) Licença de instalação; Aprovação do EIA-RIMA; Licença
de operação.
(C) Consulta prévia; Aprovação do EIA-RIMA; Licença para
exploração de recursos naturais.
(D) Aprovação do EIA-RIMA ; Autorização para exploração
de recursos naturais; Licença de funcionamento.

QUESTÃO 46
Quais os limites de tolerância para os ruídos de impacto
avaliados com medidor de nível de pressão sonora com
circuito de resposta para impacto e com circuitos de
resposta rápida e de compensação?
(A) 115 dB e 130 dB
(B) 140 dB e 115 dB
(C) 120 dB e 140 dB
(D) 130 dB e 120 dB

QUESTÃO 47
Todos os valores fixados no Quadro nº 1, do Anexo 11 da
NR 15, como Asfixiantes Simples determinam que nos
ambientes de trabalho, em presença destas substâncias, a
concentração mínima de oxigênio deverá ser:
(A) 8 % em volume.
(B) 16 % em volume.
(C) 18 % em volume.
(D) 20 % em volume.

QUESTÃO 48
Quais as etapas de um gerenciamento de riscos?
(A) Tomada de decisão; Implementação; Revisão;
Monitoramento e Avaliação.
(B) Tomada de decisão; Implementação; Monitoramento e
Avaliação; Revisão.
(C) Identificação do fator de risco; Tomada de decisão;
Monitoramento e Avaliação; Revisão.
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