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CONCURSO PÚBLICO  DOCENTE

ÁREA: SEGURANÇA DO TRABALHO

SOBRE O CADERNO DE QUESTÕES:
01. Só abra este Caderno de Questões após ter lido todas as instruções e quando for autorizado pelo Fiscal da Sala;
02. Preencha os dados solicitados no final desta folha;
03. Autorizado o início da prova, verifique se este Caderno contém 01 (uma) Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos e
Fundamentos em Educação, constituída por 50 (cinquenta) questões, sendo 35 (trinta e cinco) questões específicas e 15
(quinze) questões em educação. Caso este Caderno não esteja completo, comunique imediatamente ao Fiscal da Sala e
solicite outro Caderno de Questões;
04. Todas as questões deste Caderno são de múltipla escolha, apresentando como resposta uma única alternativa correta;
05. Assinale a resposta de cada questão objetiva no corpo da prova e, só depois, transfira para o Cartão de Respostas.
06. SOB NENHUMA HIPOTESE O FISCAL OU QUALQUER MEMBRO DA COPEMA ESTÃO AUTORIZADOS A EMITIR OPINIÃO OU
PRESTAR ESCLARECIMENTOS SOBRE O CONTEÚDO DAS PROVAS, INCLUSIVE SOBRE POSSÍVEL ANULAÇÃO DE QUESTÕES.
CABE ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE AO CANDIDATO INTERPRETAR E DECIDIR SOBRE O QUE DEVE SER RESPONDIDO.

SOBRE O CARTÃO DE RESPOSTAS:
01. Ao receber o Cartão de Respostas, confira o seu número de inscrição, nome da área e dados pessoais. Qualquer irregularidade
comunique imediatamente ao Fiscal da Sala;
02. Confirmados os dados, assine no verso do Cartão de Respostas;
03. Assinale com atenção as alternativas no Cartão de Respostas, para evitar erros e/ou rasuras;
04. Marque somente uma resposta para cada questão;
05. Sob nenhuma hipótese, haverá substituição do Cartão de Respostas;

INFORMAÇÕES GERAIS:
01. Esta prova tem duração máxima de quatro horas, com encerramento previsto para as doze horas (12:00);
02. O candidato só poderá se retirar da sala após 03 (três) horas do início da prova;
03. Ao terminar de responder a prova e preencher o Cartão de Respostas, faça sinal para o Fiscal da Sala e solicite sua saída. Só
saia da sala depois de autorizado;
04. O Caderno de Questões e o Cartão de Respostas devem ser entregues ao Fiscal da Sala no ato de saída do candidato;
05. Faltando 30 (trinta) minutos para o término da prova, soará um sinal, alertando sobre o tempo restante de prova. O mesmo
ocorrerá com o horário final da prova;
06. Só será permitido levar o Caderno de Questões para o candidato que se retirar da sala às 12 horas;
07. Será considerado eliminado do concurso o candidato que for surpreendido, usando ou tentando usar qualquer método
fraudulento.
NOME COMPLETO DO CANDIDATO:

. NO DE IDENTIDADE (RG):
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PROVA OBJETIVA
1. De acordo com a NBR-7195 (Cores para Segurança), leia as afirmativas abaixo sobre a utilização das cores,
para prevenção de acidentes, empregadas para identificar e advertir contra riscos.
I. O amarelo, deve ser utilizado para identificar faixas de delimitação de áreas de vivência (área para fumantes,
áreas de descanso, etc).
II. Nos equipamentos de soldagem oxiacetilênica, a mangueira de oxigênio deve ser de cor verde.
III. A cor amarela deve ser usada para indicar “cuidado”, e é utilizada em paredes de fundo de corredores sem
saída.
IV. A cor Branca é empregada em faixas para demarcar passadiços, passarelas e corredores pelos quais circulam
exclusivamente pessoas.
V. A cor laranja é usada para indicar “perigo”.
Marque a alternativa correta:
a) Todas as afirmativas estão corretas;
b) As afirmativas I, II e III estão corretas;
c) As afirmativas IV e V estão erradas;
d) Apenas a afirmativa I está errada;
e) Todas as afirmativas estão incorretas.
2. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência
exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze)
dias consecutivos. Sobre o valor devido ao segurado, marque a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

Consistirá numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício;
Consistirá numa renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício;
Consistirá numa renda mensal correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício
Consistirá numa renda mensal correspondente a 80% (oitenta por cento) do salário-de-benefício
Consistirá numa renda mensal correspondente a 90% (noventa por cento) do salário-de-benefício;

3. A Norma Regulamentadora NR-18, do Ministério do Trabalho, estabelece diretrizes para a indústria da
Construção. Quanto ao uso de escadas, marque a alternativa incorreta:
a) As escadas de mão poderão ter até 7,00 (sete metros) de extensão e o espaçamento entre os degraus deve
ser uniforme, variando entre 0,25m (vinte e cinco centímetros) a 0,30m(trinta centímetros);
b) A escada de mão deve ultrapassar em 1,00m (um metro) o piso superior;
c) A escada de mão deve ser dotada de degraus antiderrapantes;
d) Para cada lance de 6,00m (seis metros), deve existir um patamar intermediário de descanso, protegido por
guarda-corpo e rodapé;
e) É proibido o uso de escadas de mão com montante único.
4. Com relação a NR-20, segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis , marque a alternativa
correta:
a) As instalações são classificadas em 4(quatro) classes, I, II, III e IV;
b) As análises de riscos devem ser elaboradas por equipe da operação, com conhecimento na aplicação das
metodologias, dos riscos e da instalação;
c) Nas classes II e III, devem ser utilizada a Análise Preliminar de Perigos/Riscos (APP/APR);
d) O Curso Básico de atualização, cujo conteúdo será estabelecido pelo empregador ocorrerá de 3(três) em 3
(três) anos, com carga horária de 4( quatro) horas;
e) A classe I, quanto à atividade, refere-se a engarrafadoras de gases inflamáveis.
5. A NR-33 tem como objetivo estabelecer os requisitos mínimos para identificação de 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. Entre as funções desempenhadas pelo vigia, é correto afirmar que:
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a) Ele deve encerrar a Permissão de Entrada e Trabalho após o término dos serviços;
b) Ele deve ordenar o abandono do espaço confinado sempre que reconhecer algum sinal de alarme, perigo,
sintoma, queixa, condição proibida, acidente, situação não prevista;
c) Ele deve garantir informações atualizadas sobre os riscos e medidas de controle antes de cada acesso aos
espaços confinados;
d) Ele deve cancelar os procedimentos de entrada e trabalho quando necessário;
e) Ele deve assegurar que os serviços de emergência e salvamento estejam disponíveis e que os meios para
acioná-los estejam operantes.
6. Sobre a profundidade das escavações, conforme a NBR-9061(Segurança de escavação a céu aberto), as
escavações devem, em geral, ser protegidas com taludes ou escoramentos. Neste caso, a NBR-9061, refere-se
às escavações maiores que quantos metros de profundidade?
a)
b)
c)
d)
e)

1,25m;
1,30m;
1,50m;
1,70m;
1,75m.

7. Analise as afirmativas referentes à NR16 – Atividades e Operações Perigosas:
I. Para efeito desta Norma Regulamentadora considera-se líquido combustível todo aquele que possua ponto de
fulgor maior que 70ºC (setenta graus Celsius) e inferior ou igual a 93ºC (noventa e três graus Celsius).
II. As operações de transporte de inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos, em quaisquer vasilhames e a
granel, são consideradas em condições de periculosidade, exclusão para o transporte em pequenas
quantidades, até o limite de 135 (cento e trinta e cinco) litros para os inflamáveis líquidos e 200 (duzentos)
quilos para os inflamáveis gasosos liquefeitos;
III. São consideradas atividades ou operações perigosas as realizadas no transporte de inflamáveis líquidos e
gasosos liquefeitos em caminhão-tanque, conferindo aos motoristas e ajudantes o adicional de 30 (trinta) por
cento;
IV. Não caracterizam periculosidade, para fins de percepção de adicional, o manuseio, a armazenagem e o
transporte de recipientes de até cinco litros, lacrados na fabricação, contendo líquidos inflamáveis,
independentemente do número total de recipientes manuseados, armazenados ou transportados, sempre que
obedecidas as Normas Regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e a legislação
sobre produtos perigosos relativa aos meios de transporte utilizados.
Após a leitura, marque a opção correta:
a) A afirmativa I é correta e a II e III são incorretas.
b) A afirmativa II é correta e a I e III são incorretas.
c) A afirmativa III e IV são corretas e a I e II são incorretas
d) As afirmativas I e II são corretas e a III é incorreta.
e) Todas as afirmativas estão incorretas.
8. Conforme a NR-24 (Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho), as janelas das instalações
sanitárias deverão ter caixilhos fixos, inclinados de 45º, com vidros incolores e translúcidos, totalizando uma área
correspondente a:
a)
b)
c)
d)
e)

1/6 da área do piso;
1/4 da área do piso;
1/7 da área do piso;
1/8 da área do piso;
1/5 da área do piso.

9. De acordo com a Norma Regulamentadora 17, Ergonomia, sobre o mobiliário dos postos de trabalho leia as
afirmações:
I. Os assentos devem ter altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
II. Os assentos devem possuir características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
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III. Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados, a partir da análise ergonômica do
trabalho, poderá ser exigido suporte para os pés.
IV. Os assentos não necessitam ter borda frontal arredondada.
Marque a alternativa correta:
a) As afirmações I e IV estão corretas;
b) As afirmações II e III estão erradas;
c) As afirmações III e IV estão erradas;
d) A afirmativa IV está errada;
e) As afirmativas II e IV estão corretas.
10. Segundo a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, equiparam-se ao acidente do trabalho, exceto:
a) O acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho, na execução de ordem ou na
realização de serviço sob a autoridade da empresa;
b) Acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho, em viagem a serviço da
empresa, inclusive para estudo quando financiada por esta dentro de seus planos para melhor capacitação
da mão-de-obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do
segurado;
c) O acidente sofrido pelo segurado no local e horário do trabalho, em consequência de ato de terrorismo,
praticado por terceiro ou companheiro de trabalho;
d) A doença do trabalho que não produza incapacidade laborativa;
e) O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de ato de imprudência,
de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho.
11. A NR-35 estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o
planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores
envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade. Leia as afirmações:
I. Considera-se trabalhador capacitado para trabalho em altura aquele que foi submetido e aprovado em
treinamento, teórico e prático, com carga horária mínima de dezesseis horas ;
II. O empregador deve realizar treinamento periódico anual;
III. Os treinamentos inicial, periódico e eventual para trabalho em altura podem ser ministrados em conjunto com
outros treinamentos da empresa;
IV. O retorno de afastamento ao trabalho por período superior a 60 (sessenta) dias é uma das situações que
requer a realização de treinamento periódico;
V. A capacitação deve ser consignada no registro do empregado;
Marque a alternativa correta:
a) As afirmações I, II e III estão corretas;
b) As afirmações IV e V estão erradas;
c) As afirmações I e IV estão corretas;
d) As afirmações III e V estão corretas;
e) Apenas a afirmação V está correta.
12. Considerando o consumo diário de 60(sessenta) litros diários de água por trabalhador nas instalações sanitárias,
conforme determina a NR-24, o consumo previsto em um canteiro de obras com 78 (setenta e oito) funcionários,
durante 22 (vinte e dois ) dias úteis de trabalho é
a)
b)
c)
d)
e)

103.500 litros;
102.950 litros;
102.960 litros;
101.500 litros;
105.650 litros.

13. Conforme a NBR-6494 (Segurança nos andaimes), nenhum andaime móvel pode ter a sua altura maior que

quatro vezes a menor dimensão da base. No caso de andaime montado com 15 (quinze) metros de altura, a
menor dimensão da base será de:

.
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a)
b)
c)
d)
e)

3,50 metros;
2,00 metros;
3,30 metros;
3,75 metros;
2,80 metros.

14. Sobre conceitos do Programa de Proteção Respiratória, marque a alternativa incorreta:
a) Atmosfera Perigosa é a que contém um ou mais contaminantes em concentração superior ao Limite de
Exposição ou que é deficiente de oxigênio;
b) Limite de Tolerância é a máxima concentração permitida de um contaminante no ar à qual um indivíduo pode
estar exposto;
c) Filtro químico é o filtro destinado a reter gases e vapores retidos no ar;
d) Fator de proteção requerido é o quociente entre a concentração do contaminante no ambiente e o seu limite
de exposição;
e) Névoa é um aerodispesóide gerado mecanicamente, constituído por partículas líquidas formada pela ruptura
mecânica de um líquido.
15. Conforme a NR-18, Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil, em quaisquer
atividades em que não seja possível a instalação de andaimes, é permitida a utilização de cadeira suspensa
(balancim individual). A cadeira suspensa deve dispor de, exceto:
a) Sistema dotado com dispositivo de subida e descida com dupla trava de segurança, quando a sustentação
for através de cabo de aço;
b) Sistema dotado com dispositivo de descida com dupla trava de segurança, quando a sustentação for por
meio de cabo de fibra sintética;
c) Requisitos mínimos de conforto previstos na NR 17 - Ergonomia;
d) Sistema de fixação da cadeira suspensa que deve ser independente do cabo-guia do trava-quedas;
e) Dispositivo instalado nas polias que impeça o escape acidental do cabo de aço ou cabo de fibra sintética.
16. De acordo a NR-31, Segurança e Saúde no trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e
Aquicultura, a CPRR, Comissão Permanente Regional Rural, terá a seguinte composição paritária mínima de:
a) 3(três) representantes do governo, 3(três) representantes dos trabalhadores e 3(três) representantes dos
empregadores;
b) 2(dois) representantes do governo, 2(dois) representantes dos trabalhadores e 2(dois) representantes dos
empregadores;
c) 3(três) representantes do governo, 2(dois) representantes dos trabalhadores e 3(três) representantes dos
empregadores;
d) 4(quatro) representantes do governo, 3(três) representantes dos trabalhadores e 3(três) representantes dos
empregadores;
e) 5(cinco) representantes do governo, 4(quatro) representantes dos trabalhadores e 3(três) representantes dos
empregadores.
17. Os vestiários previstos na NR-24 deverão ser dimensionados, a partir de área mínima estabelecida por
trabalhador. Considerando a quantidade de 1580 (um mil e quinhentos e oitenta) trabalhadores em um canteiro
de obras, a área mínima do vestiário é:
a)
b)
c)
d)
e)

2570 m²;
1890 m²;
2670 m²;
3200 m²;
2370 m².

18. Para a realização dos serviços de escavação a céu aberto, a NBR 9061 determina que é necessária a utilização
de equipamentos de proteção individual, conforme o tipo de atividade e serviços. Entre os EPI´s citados abaixo,
o único que não se encontra adequado corretamente é:
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a) Óculos de segurança, nos trabalhos com ferramentas de apicoamento;
b) Luva de couro ou lona plastificada, para a proteção das mãos no manuseio de materiais abrasivos ou
cortantes;
c) Luva de couro, para trabalho em circuitos e equipamentos elétricos;
d) Botas impermeáveis, para trabalho em terrenos encharcados;
e) Sapatos adequados que ofereçam proteção contra pregos.
19. Segundo as Normas de Higiene ocupacional da Fundacentro, o nível de exposição ao ruído convertido para uma
jornada padrão de 8 horas diárias, para fins de comparação com o limite de exposição é denominado:
a)
b)
c)
d)
e)

Nível de exposição.
Nível de Exposição Normalizado.
Nível limiar de integração.
Nível médio.
Nível de exposição Convertido.

20. Marque a opção que não está de acordo com a NR 1 que trata das Disposições Gerais, para fins de aplicação
das Normas Regulamentadoras – NR.
a) Empregador, é a empresa individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite,
assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Equiparam-se ao empregador os profissionais liberais, as
instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que
admitem trabalhadores como empregados;
b) Empregado, é a pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob a
dependência deste e mediante salário;
c) Empresa não é o estabelecimento ou o conjunto de estabelecimentos, canteiros de obra, frente de trabalho,
locais de trabalho e outras, mas a organização de que se utiliza o empregador para atingir seus objetivos;
d) Estabelecimento é cada uma das unidades da empresa, funcionando no mesmo lugar, tais como: fábrica,
refinaria, usina, escritório, loja, oficina, depósito, laboratório;
e) Setor de serviço, é a menor unidade administrativa ou operacional compreendida no mesmo
estabelecimento.
21. Todo estabelecimento novo, antes de iniciar suas atividades, deverá solicitar aprovação de suas instalações ao
órgão regional do MTb. O órgão regional do MTb, após realizar a inspeção prévia, emitirá:
a)
b)
c)
d)
e)

Certificado de Liberação de Novos Estabelecimentos – CLNE.
Certificado de inspeção prévia – CIP.
Declaração de Inspeção Prévia – DIP.
Certificado de Aprovação de Instalações – CAI.
Declaração de Liberação de Novas Instalações – DLNI.

22. Assinale a opção que não está de acordo com a NR 1, que trata das Disposições Gerais para fins de aplicação
das Normas Regulamentadoras – NR.
a) Embargo e interdição são medidas de urgência, adotadas a partir da constatação de situação de trabalho que
caracterize risco grave e iminente ao trabalhador.
b) A interdição implica a paralisação total ou parcial do estabelecimento, setor de serviço, máquina ou
equipamento.
c) O embargo implica unicamente na paralisação total da obra.
d) Durante a vigência da interdição ou do embargo, podem ser desenvolvidas atividades necessárias à correção
da situação de grave e iminente risco, desde que adotadas medidas de proteção adequada dos
trabalhadores envolvidos.
e) Durante a paralisação decorrente da imposição de interdição ou embargo, os empregados devem receber os
salários como se estivessem em efetivo exercício.
23. De acordo com a NR 4, que trata do SESMT, os registros elaborados em documento(s) específico(s) em que
constam todos os acidentes ocorridos na empresa ou estabelecimento, com ou sem vítima, e todos os casos de
doença ocupacional, bem como os registros gerados mensalmente dos dados atualizados de acidentes do
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trabalho, doenças ocupacionais e agentes de insalubridade, contendo avaliação anual dos mesmos, devem ser
guardados por um período não inferior a:
a) 2 Anos;
b) 3 Anos;
c) 5 Anos;
d) 10 Anos;
e) 20 Anos.
24. Com relação ao processo eleitoral da CIPA, NR 5, serão observadas as seguintes condições. Marque a opção
que não está de acordo com a NR.
a) Publicação e divulgação de edital, em locais de fácil acesso e visualização, no prazo mínimo de 45 (quarenta
e cinco) dias antes do término do mandato em curso;
b) Inscrição e eleição individual, sendo que o período mínimo para inscrição será de quinze dias;
c) Garantia de emprego para todos os inscritos até a eleição;
d) Realização da eleição no prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes do término do mandato da CIPA, quando
houver;
e) Guarda, pelo empregador, de todos os documentos relativos à eleição, até o processo eleitoral da CIPA
seguinte.
25. Marque a opção correta quanto à classificação dos EPIS, de acordo com o ANEXO I – (Lista de Equipamentos de
Proteção Individual) da NR 06.
a) EPI para proteção da cabeça; proteção dos olhos e face; proteção auditiva; proteção respiratória; proteção
do tronco; proteção dos membros superiores; proteção dos membros inferiores; proteção do corpo inteiro;
proteção contra quedas com diferença de nível,
b) EPI para proteção da cabeça; proteção dos olhos; proteção da face; proteção auditiva; proteção respiratória;
proteção do tronco; proteção dos membros superiores e inferiores; proteção do corpo inteiro; proteção contra
quedas com diferença de nível,
c) EPI para proteção da cabeça; proteção dos olhos, proteção da face; proteção auditiva; proteção respiratória;
proteção do tronco; proteção dos membros superiores; proteção dos membros inferiores; proteção do corpo
inteiro;
d) EPI para proteção da cabeça; proteção dos olhos e face; proteção auditiva; proteção respiratória; proteção do
tronco; proteção dos membros superiores e inferiores; proteção do corpo inteiro; proteção contra quedas com
diferença de nível,
e) EPI para proteção da cabeça; proteção dos olhos, proteção da face; proteção auditiva; proteção respiratória;
proteção do tronco; proteção dos membros superiores; proteção dos membros inferiores; proteção do corpo
inteiro.
26. Com relação a NR 9, que trata do PPRA na fase de reconhecimento dos riscos ambientais, deverá conter os
seguintes itens, quando aplicáveis. Marque a opção que não está de acordo com a NR.
a) A sua identificação e também a determinação e localização das possíveis fontes geradoras;
b) A identificação das possíveis trajetórias e dos meios de propagação dos agentes no ambiente de trabalho;
c) Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores juntamente com a identificação das funções e
determinação do número de trabalhadores expostos;
d) A caracterização das atividades e do tipo da exposição;
e) Os possíveis danos à saúde relacionados aos riscos identificados, disponíveis na literatura técnica como
também a descrição das medidas de controle já existentes.
27. A NR 12 estabelece que máquinas e equipamentos sejam dotados de sistema de segurança, sendo assim as
proteções devem ser projetadas e construídas de modo a atender aos seguintes requisitos de segurança. Marque
a opção que não está de acordo com a citada norma.
a) Serem constituídas de materiais resistentes e adequados à contenção de projeção de peças, materiais e
partículas;
b) Fixação firme e garantia de estabilidade e resistência mecânica compatíveis com os esforços requeridos;
c) Resistir às condições ambientais do local onde estão instaladas;
d) Dificultar o acesso à zona de perigo;
e) Ter ação positiva, ou seja, atuação de modo positivo.
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28. De acordo com a NR 17, os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos
mínimos de conforto. Marque a opção que não está de acordo com a norma.
a)
b)
c)
d)
e)

Altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
Características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
Assento e encosto com densidade superior a 26 (vinte seis), e espessura mínima de 25 mm;
Borda frontal arredondada;
Encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar.

29. Com relação a NR 11, marque a opção incorreta.
a) Os operadores de equipamentos de transporte motorizado deverão ser habilitados e só poderão dirigir se
durante o horário de trabalho portarem um cartão de identificação, com nome e fotografia, em lugar visível e
esse cartão terá a validade de 5 (cinco) anos, salvo imprevisto, e, para a revalidação, o empregado deverá
passar por exame de saúde completo, por conta do empregador.
b) Os carros manuais para transporte devem possuir protetores das mãos.
c) Fica estabelecida a distância máxima de 60,00m (sessenta metros) para o transporte manual de um saco.
d) Na operação manual de carga e descarga de sacos, em caminhão ou vagão, o trabalhador terá o auxílio de
ajudante.
e) Denomina-se, para fins de aplicação da presente regulamentação, a expressão "Transporte manual de
sacos" toda atividade realizada de maneira contínua ou descontínua, essencial ao transporte manual de
sacos, na qual o peso da carga é suportado, integralmente, por um só trabalhador, compreendendo também
o levantamento e sua deposição.
30. A NR 12 se refere às caldeiras e vaso de pressão e define Caldeiras a vapor como equipamentos destinados a
produzir e acumular vapor sob pressão superior à atmosférica, utilizando qualquer fonte de energia. Sendo
assim, estabelece que constitui risco grave e iminente a falta de qualquer um dos itens seguintes. Marque a
opção que não está de acordo com a citada NR.
a) Válvula de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou superior a PMTA;
b) Instrumento que indique a pressão do vapor acumulado;
c) Injetor ou outro meio de alimentação de água, independentemente do sistema principal, em caldeiras
combustível sólido;
d) Sistema de drenagem rápida de água, em caldeiras de recuperação de álcalis;
e) Sistema de indicação para controle do nível de água ou outro sistema que evite o superaquecimento por
alimentação deficiente.
31. Marque a opção que não está de acordo com os anexos 01 e 02 da NR 15.
a) Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB), com instrumento de nível
de pressão sonora operando no circuito de compensação "A", e circuito de resposta lenta (SLOW). As
leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador.
b) As atividades ou operações que exponham os trabalhadores a níveis de ruído, contínuo ou intermitente,
superiores a 115 dB(A), sem proteção adequada, oferecerão risco grave e iminente.
c) Os níveis de impacto deverão ser avaliados em decibéis (dB), com medidor de nível de pressão sonora
operando no circuito linear e circuito de resposta para impacto. As leituras devem ser feitas próximas ao
ouvido do trabalhador. O limite de tolerância para ruído de impacto será de 115 dB (linear). Nos intervalos
entre os picos, o ruído existente deverá ser avaliado como ruído intermitente.
d) Em caso de não se dispor de medidor do nível de pressão sonora com circuito de resposta para impacto,
será válida a leitura para o ruído de impacto feita no circuito de resposta rápida (FAST) e circuito de
compensação "C". Neste caso, o limite de tolerância será de 120 dB(C).
e) As atividades ou operações que exponham os trabalhadores, sem proteção adequada, a níveis de ruído de
impacto superiores a 140 dB(LINEAR), medidos no circuito de resposta para impacto, ou superiores a 130
dB(C), medidos no circuito de resposta rápida (FAST), oferecerão risco grave e iminente.
32. A Consolidação das Leis do Trabalho – CLT recepciona parte do texto da Lei 6.514/78 e estabelece, no seu
Capítulo V, Título II, Artigo 157 da Seção I, que trata da Segurança e Medicina do Trabalho, obrigações cabíveis
às empresas. Assinale a opção cuja obrigação não é da empresa.
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a) Instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar
acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais;
b) Adotar as medidas que lhe sejam determinadas pelo órgão regional competente;
c) Facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente;
d) Observar as normas de segurança e medicina do trabalho;
e) Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho.
33. A NR 07 exige a realização de exames médicos periódicos de acordo com os intervalos mínimos de tempo
devidamente discriminados. Marque a opção que está de acordo com a citada Norma.
a) A realização do exame será anual, quando menores de 18 (dezoito) anos e maiores de 45 (quarenta e cinco)
anos de idade;
b) A realização do exame será a cada ano, para os trabalhadores entre 18 (dezoito) anos e 45 (quarenta e
cinco) anos de idade;
c) A realização do exame sempre será anual;
d) A cada dois anos ou a intervalos menores, a critério do médico encarregado, ou se notificado pelo médico
agente da inspeção do trabalho, ou, ainda, como resultado de negociação coletiva de trabalho;
e) A realização do exame será anual para os trabalhadores entre 18 (dezoito) anos e 60 (sessenta) anos de
idade.
34. Nas atividades de processamento eletrônico de dados, deve-se, salvo o disposto em convenções e acordos
coletivos de trabalho, observar os seguintes itens. Marque o item que está em desacordo com a NR17.
a) O empregador não deve promover qualquer sistema de avaliação dos trabalhadores envolvidos nas
atividades de digitação, baseado no número individual de toques sobre o teclado, inclusive o automatizado,
para efeito de remuneração e vantagens de qualquer espécie;
b) O número máximo de toques reais exigidos pelo empregador não deve ser superior a 8.000 por hora
trabalhada, sendo considerado toque real, para efeito desta NR, cada movimento de pressão sobre o teclado;
c) O tempo efetivo de trabalho de entrada de dados não deve exceder o limite máximo de 6 (seis) horas, sendo
que, no período de tempo restante da jornada, o trabalhador poderá exercer outras atividades, observado o
disposto no art. 468 da Consolidação das Leis do Trabalho, desde que não exijam movimentos repetitivos,
nem esforço visual;
d) Nas atividades de entrada de dados deve haver, no mínimo, uma pausa de 10 minutos para cada 50 minutos
trabalhados, não deduzidos da jornada normal de trabalho;
e) Quando do retorno ao trabalho, após qualquer tipo de afastamento igual ou superior a 15 (quinze) dias, a
exigência de produção em relação ao número de toques deverá ser iniciado em níveis inferiores do máximo
estabelecido na alínea "b" e ser ampliada progressivamente.
35. Marque a opção que não esta de acordo com a NR 12, sabendo que os trabalhadores envolvidos na operação,
manutenção, inspeção e demais intervenções em máquinas e equipamentos devem receber capacitação
providenciada pelo empregador e compatível com suas funções, que aborde os riscos a que estão expostos e as
medidas de proteção existentes e necessárias, nos termos da Norma, para a prevenção de acidentes e doenças.
A capacitação deve atender aos seguintes requisitos, exceto:
a) Ocorrer no momento que o trabalhador assuma a sua função;
b) Ser realizada pelo empregador, sem ônus para o trabalhador;
c) Ter carga horária mínima que garanta aos trabalhadores executarem suas atividades com segurança, sendo
distribuída em no máximo oito horas diárias e realizada durante o horário normal de trabalho;
d) Ter conteúdo programático conforme o estabelecido no Anexo II desta Norma; e
e) Ser ministrada por trabalhadores ou profissionais qualificados para este fim, com supervisão de profissional
legalmente habilitado que se responsabilizará pela adequação do conteúdo, forma, carga horária,
qualificação dos instrutores e avaliação dos capacitados..
36. O processo de organização escolar, na gestão democrática participativa, dispõe de funções que são
propriedades comuns ao sistema organizacional de uma instituição, a partir das quais se definem as ações e as
operações necessárias ao seu funcionamento. Em relação às funções dos elementos da organização e gestão
escolar, é correto afirmar que:
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a) A função da organização é a comprovação do funcionamento da escola, tendo como base o processo
avaliativo realizado pela gestão escolar.
b) A função do planejamento, para a gestão democrática participativa, é a explicitação de objetivos e
antecipação de decisões para orientar a instituição, prevendo-se o que se deve fazer para atingi-los.
c) A função da avaliação desenvolve a operacionalização e racionalização dos recursos humanos, físicos,
materiais, financeiros, criando e viabilizando as condições e modos para que o planejamento seja executado.
d) Por se tratar da gestão democrática participativa, as funções dos elementos da organização e gestão escolar
não são definidos, pois o trabalho é coletivo, em que todos os sujeitos envolvidos desenvolvem as mesmas
tarefas institucionais.
e) Todas as afirmativas são verdadeiras.
37. O artigo 12 da LDB 9.394/96 atribui às escolas incumbências que podem revelar certa autonomia. Dentre essas
incumbências, podemos relacionar:
I. Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros;
II. Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola;
III. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas;
IV. Prover meios para recuperação dos alunos de menor rendimento;
V. Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente.
São afirmativas corretas:
a) Apenas as alternativas I, II, e V estão corretas;
b) Apenas as alternativas II, III, IV, e V estão corretas;
c) Todas as alternativas estão corretas;
d) Apenas as alternativas III e IV estão corretas;
e) Apenas as alternativas II e III estão corretas.
38. Considerando a tendência pedagógica liberal tecnicista, é falso afirmar que:
a) O tecnicismo educacional ganhou autonomia enquanto tendência pedagógica nos anos 60, inspirada na
teoria behaviorista da aprendizagem e na abordagem sistêmica do ensino.
b) A tendência tecnicista está interessada na racionalização do ensino, no uso de meios e técnicas mais
eficazes, prevalecendo o uso de manuais de caráter instrumental.
c) Os livros didáticos utilizados nas escolas que adotam essa tendência são elaborados com base na tecnologia
da instrução.
d) A tendência tecnicista foi imposta às escolas pelos órgãos oficiais do governo populista, por ser compatível
com a orientação econômica, política e ideológica vigente nesse período.
e) No tecnicismo, o professor é um administrador e executor do planejamento, que é organizado com objetivos,
conteúdos, estratégias e avaliação.
39. O início dos anos 80 é marcado por um cenário socioeconômico brasileiro que apresentava uma tendência
neoliberal, indicando o Estado mínimo de direitos que desobrigava o poder público em oferecer serviços como
saúde e educação. Nesse sentido, a política neoliberal acenava para uma educação brasileira em que:
I. A oferta de escola é democratizada, visto que o poder público e sociedade civil organizada poderiam atender a
população;
II. A escola pública mantém o monopólio do ensino;
III. A formação do trabalhador, para atender as demandas do avanço tecnológico, torna-se competência do setor
privado;
Pode-se afirmar que:
a) Apenas a alternativa I é correta;
b) Apenas a alternativa II é correta.
c) Apenas a alternativa III é correta;
d) As alternativas I e II são corretas;
e) As alternativas I e III são corretas.
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40. As relações de poder são questões centrais das teorias críticas do currículo, visto que o poder se manifesta em
relações sociais em que os indivíduos ou grupos são submetidos às decisões arbitrárias de outros e que
podemos constatar essas relações no âmbito escolar. Nesse sentido, podemos afirmar que:
I. O currículo oficial, reconhecido como válido e importante na escola, expressa os interesses dos grupos e
classes menos favorecidos, colocando-os em vantagem nas relações de poder;
II. A tarefa de teorização curricular crítica deve estar em um esforço contínuo de identificação e análise das
relações de poder envolvidas na educação e no currículo;
III. O currículo oficial contribui para o fortalecimento de identidades heterogêneas e, consequentemente, para a
representação dos interesses individuais dos sujeitos, não subjugando-os às relações de poder existentes na
escola.
Pode-se afirmar que:
a) Apenas a alternativa I é correta;
b) Apenas a alternativa II é correta;
c) Apenas as alternativas I e II estão corretas;
d) Apenas as alternativas I e III estão corretas;
e) Todas as alternativas estão corretas.
41. Considerando a Resolução n° 06/2012, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Profissional Técnica de Nível Médio, analise as seguintes afirmativas:
I. A Educação Profissional Técnica de Nível Médio é desenvolvida nas formas articulada e subsequente ao
Ensino Médio, em que a primeira é integrada e a segunda concomitante a essa etapa da Educação Básica.
II. A Educação Profissional Técnica de Nível Médio possibilita a avaliação, o reconhecimento e a certificação
para prosseguimento ou conclusão de estudos.
III. A Educação Profissional Técnica de Nível Médio, no cumprimento dos objetivos da educação nacional,
articula-se com o Ensino Médio e suas diferentes modalidades, incluindo a Educação do Campo, e com as
dimensões do trabalho, da tecnologia, da ciência e da cultura.
IV. A oferta de curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio em instituições privadas, em quaisquer
das formas, deve ser precedida da devida autorização pelo órgão competente do respectivo sistema de
ensino. Para as instituições públicas não há necessidade dessa autorização, devido ao processo de
autonomia na oferta de cursos das instituições públicas federais.
Assinale a alternativa com as afirmativas verdadeiras:
a) Apenas II e IV;
b) I, II, III e IV;
c) Apenas IV;
d) Apenas II;
e) Apenas I.

42. A avaliação emancipatória caracteriza-se como um processo de descrição, análise e crítica de uma dada
realidade educacional, visando transformá-la. A partir dessa perspectiva, análise os itens abaixo:
I. A avaliação emancipatória está situada numa vertente político-pedagógica cujo interesse primordial é analisar
a participação ativa do individuo no seu processo avaliativo, permitindo que ele copie os modelos
educacionais existentes.
II. Os conceitos básicos envolvidos nessa proposta de avaliação são: emancipação, conformação, decisão
democrática, transformação, reprodução e crítica educativa.
III. Os procedimentos da avaliação emancipatória caracterizam-se por métodos dialógicos e participantes,
fundamentados pela ótica da abordagem educacional qualitativa.
IV. Nessa perspectiva de avaliação, a emancipação prevê que a consciência crítica da situação e a proposição de
alternativas de solução para a mesma constituam-se em elementos de luta transformadora para os diferentes
participantes da avaliação.
Tendo como base os itens acima descritos, é correto afirmar que:
a) Apenas I e IV são verdadeiras;
b) Apenas II e IV são falsas;

.
11

Área: Segurança do Trabalho

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS

CONCURSO PÚBLICO – DOCENTE
ÁREA: Segurança do Trabalho
EDITAL No 20/2012-IFAL
c) Apenas II e III são falsas;
d) Apenas I e III são verdadeiras;
e) Apenas I e II são falsas.
43. A partir da constatação do trabalho como práxis humana que possibilita criar e recriar, não apenas no plano
econômico, mas no âmbito da arte e da cultura, da linguagem e dos símbolos, do mundo humano como resposta
às suas múltiplas e históricas necessidades “[...] é que o trabalho se constitui em direito e dever e engendra um
princípio formativo ou educativo (FRIGOTTO, 2012). Assim sendo, podemos afirmar que:
I. O trabalho como princípio educativo é uma técnica didática ou metodológica no processo de aprendizagem,
sem relação com o princípio ético-político;
II. A pedagogia das competências constitui-se em um aparato ideológico que sustenta a concepção do trabalho
enquanto princípio educativo;
III. Da compreensão do trabalho como princípio educativo deriva a ideia de que é fundamental socializar, desde a
infância, o princípio de que a tarefa de prover a subsistência, e outras esferas da vida pelo trabalho, é comum
a todos os seres humanos, evitando-se, desta forma, criar indivíduos ou grupos que exploram e vivem do
trabalho de outros;
IV. O trabalho como princípio educativo surge do fato de que todos os seres humanos são seres da natureza e,
portanto, têm a necessidade de alimentar-se, proteger-se das intempéries e criar seus meios de vida.

a)
b)
c)
d)
e)

São afirmações corretas
Apenas I e II;
Apenas II e IV;
Apenas III e IV;
Apenas I e IV;
Todas as alternativas estão corretas.

44. Em relação à formação docente para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, podemos dizer que:
I. A formação inicial realiza-se em cursos de graduação e programas de licenciatura ou outras formas, em
consonância com a legislação e com normas específicas definidas pelo Conselho Nacional de Educação.
II. Aos professores graduados, não licenciados, em efetivo exercício na profissão docente ou aprovados em
concurso público, não é assegurado o direito de participar ou ter reconhecidos seus saberes profissionais em
processos destinados à formação pedagógica ou à certificação da experiência docente.
III. A formação inicial esgota as possibilidades de qualificação profissional e desenvolvimento dos professores da
Educação Profissional Técnica de Nível Médio, não cabendo aos sistemas e às instituições de ensino a
organização e viabilização de ações destinadas à formação continuada de professores.
É correto afirmar que:
a) Apenas I e II são verdadeiras;
b) Apenas II e III são verdadeiras;
c) Apenas III é verdadeira;
d) Apenas II é verdadeira;
e) Apenas I é verdadeira.
45. As organizações de ensino e educacionais que tenham o objetivo de reproduzir a lógica da competição e das
regras do mercado buscam a instalação de uma prática de ensino que valoriza a concorrência e a eficiência dos
resultados. Essas organizações podem ser caracterizadas através:
I. Da atenção à eficiência dos alunos em relação à qualidade, ao desempenho e às necessidades básicas da
aprendizagem;
II. Da supervalorização de algumas disciplinas, tais como Matemática e Ciências, em virtude da sua importância
para um país em desenvolvimento tecnológico;
III. Do repasse das obrigações do poder público às empresas e à comunidade;
IV. Da ênfase e criação de sistemas de avaliação de controle dos resultados educacionais;
V. Do estabelecimento de formas inovadoras de treinamento de professores.
São afirmativas corretas:
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a)
b)
c)
d)
e)

Apenas as alternativas II e III;
Apenas as alternativas I e IV;
Todas as alternativas;
Apenas as alternativas II, III e V;
Apenas as alternativas III e V;

46. Desde o ano de 2007, as instituições públicas federais de educação profissional implantaram em suas ações o
Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação
de Jovens e Adultos – PROEJA. Sobre o PROEJA, podemos afirmar que:
I. Os cursos de educação profissional técnica de nível médio do PROEJA deverão contar com carga horária
mínima de três mil e quatrocentas horas.
II. O aluno que demonstrar a qualquer tempo aproveitamento no curso de educação profissional técnica de nível
médio, no âmbito do PROEJA, fará jus à obtenção do correspondente diploma, com validade nacional, tanto
para fins de habilitação na respectiva área profissional, quanto para atestar a conclusão do ensino médio,
possibilitando o prosseguimento de estudos em nível superior.
III. O PROEJA abrangerá somente os cursos e programas de educação profissional técnica de nível médio.
Estão corretas as afirmativas:
a) I e II;
b) I e III;
c) I;
d) II;
e) III.
47. A concepção de currículo pautada no multiculturalismo, reconhece as diferentes situações sociais e repertórios
culturais presentes nas salas de aula e nas relações de poder. O currículo nessa perspectiva parte do
reconhecimento dessas diferenças, da heterogeneidade cultural. Para tanto é necessário, dentre outros aspectos,
que:
a) A escola reviva os valores e as normas ocidentais tradicionais;
b) As propostas curriculares não reconheçam a diversidade cultural a partir dos hiatos produzidos pelas
diferenças de ideias e de crenças;
c) A escola crie as condições para que todos participem da produção e da reinvenção de significados e de
valores;
d) A escola possa aderir a um projeto cultural nacional que valorize a homogeneidade de pensamento, crenças
e sentimentos;
e) Os materiais didáticos que materializam o currículo escolar sejam produzidos, selecionados e utilizados a
partir de um ideário nacional;
48. A avaliação, diferentemente da verificação, envolve um ato que ultrapassa a obtenção da configuração do objeto,
exigindo decisão do que fazer ante ou com ele. A verificação é uma ação que “congela” o objeto; a avaliação, por
sua vez, direciona o objeto numa trilha dinâmica de ação. “[...] no geral a escola brasileira opera com a
verificação e não com a avaliação da aprendizagem”. (LIBÂNEO, 2011). São consideradas ações de uma prática
avaliativa escolar:
a) Coletar, analisar e sintetizar, da forma mais objetiva possível, as manifestações das condutas – cognitivas,
afetivas, psicomotoras – dos educandos, produzindo uma configuração do efetivamente aprendido;
b) Observar e quantificar a aprendizagem escolar, no que diz respeito ao conhecimento do educando;
c) Classificar os educandos ordenando suas aprendizagens;
d) Verificar e configurar os resultados parciais e finais da aprendizagem;
e) Medir, transformar em notas ou conceitos os conhecimentos dos educandos.
49. A formação do trabalhador enquanto direito social se fundamenta na superação da dicotomia trabalho manual/
trabalho intelectual, com a integração entre ensino médio e educação profissional. Nesse sentido, são princípios
da Educação Profissional Técnica de Nível Médio:
I. Respeito aos valores estéticos, políticos e éticos da educação nacional, na perspectiva do desenvolvimento
apenas para a vida profissional;
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II. Trabalho assumido como princípio educativo, tendo sua integração com a ciência, a tecnologia e a cultura
como base da proposta político-pedagógica e do desenvolvimento curricular;
III. Articulação da Educação Básica com a Educação Profissional e Tecnológica, na perspectiva da integração
entre saberes específicos para a produção do conhecimento e a intervenção social, assumindo a pesquisa
como princípio pedagógico;
IV. Dissociabilidade entre educação e prática social, desconsiderando-se a historicidade dos conhecimentos e
dos sujeitos da aprendizagem;
V. Indissociabilidade entre teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem;
VI. Interdisciplinaridade assegurada no currículo e na prática pedagógica, persistindo a fragmentação de
conhecimentos e de segmentação da organização curricular;
VII. Contextualização, flexibilidade e interdisciplinaridade na utilização de estratégias educacionais favoráveis à
compreensão de significados e à integração entre a teoria e a vivência da prática profissional, envolvendo as
múltiplas dimensões do eixo tecnológico do curso e das ciências e tecnologias a ele vinculadas.
É correto afirmar que:
a) Apenas as afirmativas I, IV e V são verdadeiras;
b) Apenas as afirmativas II, III, V e VII são verdadeiras;
c) Apenas as afirmativas V, VI e VII são verdadeiras;
d) Apenas as afirmativas I, II, III e VI são verdadeiras;
e) Apenas as afirmativas II, IV e V são verdadeiras.
50. O planejamento é definido como um processo de previsão de necessidades e racionalização de emprego dos
meios materiais e dos recursos humanos disponíveis, a fim de alcançar objetivos concretos, em prazos
determinados e em etapas definidas. Em relação ao planejamento educacional, é correto afirmar que:
a) Planejar significa determinar os limites do homem, circundando-o num viver estabelecido em prol dos
resultados da aprendizagem.
b) Planejar o processo educativo é planejar o que está definido, porque a educação é um processo cujos
resultados podem ser totalmente determinados e escolhidos.
c) O planejamento educativo, partindo da realidade e sendo dirigido pelas normas e necessidades da
sociedade, estabelece princípios mistificadores e dominadores.
d) O planejamento educacional deve refletir sobre o tipo de educação necessária para a integração e
desenvolvimento do homem em sociedade, atendendo às concepções e perspectivas econômicas do sistema
capitalista.
e) O planejamento educacional não pode estar limitado por uma visão individualista, que procure conformar o
ser humano a um sistema de restritas visões, sem que as suas necessidades básicas sejam satisfeitas.
Assim, é preciso planejar uma educação que, pelo seu processo dinâmico, possa ser criadora e libertadora.
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