
           
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM 

CONCURSO PÚBLICO 004/2012 
 
 

CADERNO  DE  QUESTÕES    
 
 
 

 

131 – Técnico de Segurança do Trabalho 
 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES. 

1 Confira se, além deste CADERNO DE QUESTÕES, que contém 50 questões objetivas, você recebeu o CARTÃO-
RESPOSTA destinado à marcação das respostas da prova. 

2 Verifique se o seu nome e o número de sua inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Em 
caso de divergência, notifique imediatamente o fiscal. 

3 Após a conferência, assine seu nome nos espaços próprios do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando, de preferência, 
caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

4 Não dobre, não amasse e nem manche o CARTÃO-RESPOSTA. Ele somente poderá ser substituído caso esteja 
danificado na barra de reconhecimento para leitura óptica. 

5 No CARTÃO-RESPOSTA marque para cada questão a letra correspondente à opção escolhida para a resposta, 
preenchendo todo o espaço compreendido no retângulo, à caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Preencha os 
campos de marcação completamente, sem deixar espaços em branco. 

6 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções, identificadas com as letras A, B, C, D e E. 
Apenas uma responde adequadamente à questão. Você deve assinalar apenas uma opção em cada questão. A 
marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. 

7 O tempo disponível para esta prova é de três horas.  

8 Sugerimos que reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações 
assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação. 

9 Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA. 

10 Você somente poderá deixar o local de prova após 1 hora do início da aplicação da prova. 

11 Você será excluído do exame caso utilize, durante a realização da prova, máquinas e (ou) relógios de calcular, bem 
como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie. 

12 O penúltimo e o antepenúltimo candidato que terminar a prova deverão ficar na sala até o último candidato entregar a 
prova. O candidato que estiver fazendo a prova por último não é testemunha, e sim a pessoa que está sendo 
observada. 

 
 

NOME DO CANDIDATO: _________________________________________ 
 
 

Nº de Inscrição: ________ | RG nº: ___________________ | Sala: ___ | Carteira:____ 
 
 

GRUPO MAKIYAMA 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 01 
Sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA), assinale “V” para verdadeiro e “F” para falso. Em 
seguida, marque a alternativa que contenha a seqüência 
correta de cima para baixo. 
 

(__)  A CIPA tem como objetivo a prevenção de acidentes e 
doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar 
compatível permanentemente o trabalho com a 
preservação da vida e a promoção da saúde do 
trabalhador. 

(__)  Somente devem constituir a CIPA as empresas 
privadas. 

(__)  A CIPA será composta de representantes do 
empregador e dos empregados. 

 

A V – V – F. 
B V – F – F. 
C V – F – V. 
D F – F – V. 
E F – V – V. 
 

Questão 02 
Sobre a CIPA, analise as assertivas abaixo. 
 

I Não é atribuição da CIPA identificar os riscos do 
processo de trabalho, e elaborar o mapa de riscos, com 
a participação do maior número de trabalhadores, com 
assessoria do SESMT, onde houver, e elaborar plano de 
trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de 
problemas de segurança e saúde no trabalho. 

II Cabe ao Presidente da CIPA coordenar as reuniões da 
CIPA, encaminhando ao empregador e ao SESMT, 
quando houver, as decisões da comissão. 

III Cabe ao Vice-Presidente acompanhar as reuniões da 
CIPA e redigir as atas apresentando-as para aprovação 
e assinatura dos membros presentes. 

 

Está correto apenas o que se afirma em: 
A II. 
B I e II. 
C I e III. 
D II e III. 
E I, II e III. 

 

Questão 03 
O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO) é obrigatório em todas as empresas e instituições 
que admitam trabalhadores como empregados. Sobre este 
programa assinale a resposta INCORRETA: 

A O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, 
rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde 
relacionados ao trabalho. 

B O PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de 
iniciativas da empresa no campo da saúde dos 
trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto 
nas demais NRs. 

C O PCMSO deverá obedecer a um planejamento em que 
estejam previstas as ações de saúde a serem 
executadas durante o ano, devendo estas ser objeto de 
relatório anual. 

D Compete a CIPA garantir a elaboração e efetiva 
implementação do PCMSO, bem como zelar pela sua 
eficácia. 

E O PCMSO deverá ser planejado e implantado com base 
nos riscos à saúde dos trabalhadores, especialmente os 
identificados nas avaliações previstas nas demais NR. 

 

Questão 04 
O PCMSO descreve que o exame médico demissional será 
obrigatoriamente realizado até a data da homologação, desde 
que o último exame médico ocupacional tenha sido realizado 
há mais de___________ para as empresas de grau de risco 1 
e 2, segundo o Quadro I da NR-4 e _________ para as 
empresas de grau de risco 3 e 4, segundo o Quadro I da NR-
4. 
Assinale a alternativa que complete as lacunas correta e 
respectivamente. 

A 135 dias e 90 dias 
B 130 dias e 95 dias 
C 135 dias e 95 dias 
D 130 dias e 90 dias 
E 135 dias e 80 dias 

 

Questão 05 
Sobre a Movimentação e Armazenagem, assinale “V” para a 
afirmativa verdadeira e “F” para falsa, em seguida, assinale a 
alternativa correta e que apresente a seqüência exata de 
cima para baixo. 
 

(__)  Material empilhado deverá ficar afastado das estruturas 
laterais do prédio a uma distância de pelo menos 
0,40m (quarenta centímetros). 

(__)  O peso do material armazenado poderá exceder a 
capacidade de carga calculada para o piso em 10%. 

(__)  A disposição da carga não deverá dificultar o trânsito, a 
iluminação, e o acesso às saídas de emergência. 

 

A V – V – F 
B V – F – F 
C V – F – V 
D F – F – V 
E F – V – V  

 

Questão 06 
Assinale a alternativa INCORRETA sobre as atividades e 
operações Insalubres. 

A 10% (dez por cento) para insalubridade de grau mínimo. 
B 20% (vinte por cento) para insalubridade de grau médio. 
C 40% (quarenta por cento) para insalubridade de grau 

máximo. 
D Entende-se por "Limite de Tolerância", para os fins desta 

Norma, a concentração ou intensidade máxima ou 
mínima, relacionada com a natureza e o tempo de 
exposição ao agente, que não causará dano à saúde do 
trabalhador, durante a sua vida laboral. 

E No caso de incidência de mais de um fator de 
insalubridade, será apenas considerado o de grau mais 
elevado, para efeito de acréscimo salarial, sendo 
obrigatória a percepção cumulativa. 

 

Questão 07 
Acerca da proteção contra incêndios, podemos afirmar que, 
EXCETO: 

A Todos os empregadores devem adotar medidas de 
prevenção de incêndios, em conformidade com a 
legislação estadual e as normas técnicas aplicáveis. 

B O empregador deve providenciar para todos os 
trabalhadores informações sobre a utilização dos 
equipamentos de combate ao incêndio, procedimentos 
para evacuação dos locais de trabalho com segurança e 
de dispositivos de alarme existentes. 

C Os locais de trabalho deverão dispor de saídas, em 
número suficiente e dispostas de modo que aqueles que 
se encontrem nesses locais possam abandoná-los com 
rapidez e segurança, em caso de emergência. 

D As aberturas, saídas e vias de passagem devem ser 
claramente assinaladas por meio de placas ou sinais 
luminosos, indicando a direção da saída. 

E Os planos de exercícios de alerta deverão ser 
preparados como se fossem para um caso real de 
incêndio.  



 Página 4  Caderno de Questões – CPTM – 131 – Técnico de Segurança do Trabalho 

Questão 08 
Qual das alternativas abaixo está correta em relação ao nível 
de ruído em dB(A) e a máxima exposição diária de um 
trabalhador? 

A 89 dB(A) o trabalhador poderá ficar exposto a 5 horas. 
B 91 dB(A) o trabalhador poderá ficar exposto a 4 horas. 
C 93 dB(A) o trabalhador poderá ficar exposto a 2 horas e 

40 minutos. 
D 94 dB(A) o trabalhador poderá ficar exposto a 3 horas. 
E 98 dB(A) o trabalhador poderá ficar exposto a 1 hora e 45 

minutos. 
 

Questão 09 
Sobre a ergonomia, podemos afirmar que, com EXCEÇÃO: 

A Visa a estabelecer parâmetros que permitam a 
adaptação das condições de trabalho às características 
psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a 
proporcionar um máximo de conforto, segurança e 
desempenho eficiente. 

B Definem referências técnicas, princípios fundamentais e 
medidas de proteção para garantir a saúde e a 
integridade física dos trabalhadores e estabelece 
requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e 
doenças do trabalho nas fases de projeto e de utilização 
de máquinas e equipamentos de todos os tipos. 

C Trabalhador jovem designa todo trabalhador com idade 
inferior a dezoito anos e maior de quatorze anos. 

D Não deverá ser exigido nem admitido o transporte 
manual de cargas, por um trabalhador cujo peso seja 
suscetível de comprometer sua saúde ou sua segurança. 

E Transporte manual regular de cargas designa toda 
atividade realizada de maneira contínua ou que inclua, 
mesmo de forma descontínua, o transporte manual de 
cargas. 

 

Questão 10 
Sobre as atividades e operações insalubres, analise 
assertivas abaixo. 
 

I Entende-se por ruído de impacto aquele que apresenta 
picos de energia acústica de duração inferior a 1 (um) 
segundo, a intervalos superiores a 1 (um) segundo. 

II Em caso de não se dispor de medidor do nível de 
pressão sonora com circuito de resposta para impacto, 
será válida a leitura feita no circuito de resposta rápida 
(FAST) e circuito de compensação "C". Neste caso, o 
limite de tolerância será de 130 dB(C). 

III 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. 

 

Está correto apenas o que se afirma em: 
A I. 
B I e II. 
C II e III. 
D I e III. 
E I, II e III. 
 

Questão 11 
Assinale a alternativa correta acerca da responsabilidade que 
cabe ao empregado quanto ao uso do Equipamento de 
Proteção Individual - EPI. 
A Adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade. 
B Responsabilizar-se pela higienização e manutenção 

periódica dos EPIs. 
C Responsabilizar-se pela guarda e conservação dos EPIs. 
D Orientar e treinar os demais colaboradores sobre o uso 

adequado, guarda e conservação dos EPIs. 
E Exigir seu uso. 
 

Questão 12 
As operações ou atividades que exponham os trabalhadores 
às radiações não-ionizantes, sem a proteção adequada, 
serão consideradas __________ em decorrência de laudo de 
inspeção realizada no local de trabalho. As atividades ou 
operações que exponham os trabalhadores às radiações da 
luz negra (ultravioleta na faixa - 400-320 nanômetros) não 
serão consideradas _________. 
Marque a alternativa que complete as lacunas correta e 
respectivamente. 
A Salubres, insalubres 
B Salubres, perigosas 
C Insalubres, perigosas 
D Insalubres, Salubres 
E Insalubres, Insalubres 

 

Questão 13 
Com relação às atividades que envolvem agentes biológicos, 
cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa, 
classifique as assertivas abaixo de acordo com o grau de 
insalubridade. Se for Grau de Insalubridade Máximo, assinale 
1, se for Grau de Insalubridade Médio, assinale 2. Em 
seguida, marque a alternativa que contenha a seqüência 
correta de cima para baixo. 
 

(__)  Contato permanente com cemitérios (exumação de 
corpos). 

(__)  Contato permanente com lixo urbano (coleta e 
industrialização). 

(__)  Contato permanente com estábulos e cavalariças. 

(__)  Contato permanente com lixo esgotos (galerias e 
tanques). 

(__)  Contato permanente com pacientes em isolamento por 
doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados. 

 

A 1 – 1 – 2 – 2 – 1 
B 1 – 2 – 1 – 2 – 1 
C 1 – 2 – 2 – 1 – 2 
D 2 – 1 – 2 – 1 – 1 
E 2 – 2 – 1 – 1 – 2 
 

Questão 14 
Para trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito em 
pé deve ser proporcionado ao trabalhador mobiliário que 
atenda aos itens, referentes à ergonomia e que permita 
variações posturais, com ajustes de fácil acionamento, de 
modo a prover espaço suficiente para seu conforto, 
atendendo, no mínimo, aos seguintes parâmetros, exceto a 
alternativa: 
A O monitor de vídeo e o teclado devem estar apoiados em 

superfícies com mecanismos de regulagem 
independentes; 

B O plano de trabalho não deverá ter bordas arredondadas; 
C As superfícies de trabalho devem ser reguláveis em altura 

em um intervalo mínimo de 13 (treze) centímetros, 
medidos de sua face superior, permitindo o apoio das 
plantas dos pés no piso;  

D O espaço sob a superfície de trabalho deve ter 
profundidade livre mínima de 45 (quarenta e cinco) 
centímetros ao nível dos joelhos e de 70 (setenta) 
centímetros ao nível dos pés, medidos de sua borda 
frontal; 

E Dispositivo de apontamento na tela (mouse) deve estar 
apoiado na mesma superfície do teclado, colocado em 
área de fácil alcance e com espaço suficiente para sua 
livre utilização; 
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Questão 15 
Qual atividade abaixo é de grau máximo quando o agente 
químico correspondente à atividade é o chumbo? 
A Pintura a pistola com pigmentos de compostos de 

chumbo em recintos limitados ou fechados. 
B Aplicação e emprego de esmaltes, vernizes, cores, 

pigmentos, tintas, ungüentos, óleos, pastas, líquidos e 
pós à base de compostos de chumbo. 

C Fabricação de porcelana com esmaltes de compostos de 
chumbo. 

D Pintura e decoração manual (pincel, rolo e escova) com 
pigmentos de compostos de chumbo (exceto pincel 
capilar), em recintos limitados ou fechados. 

E Tinturaria e estamparia com pigmentos à base de 
compostos de chumbo. 

 

Questão 16 
Analise as assertivas abaixo e assinale “V” para afirmativa 
verdadeira e “F” para falsa. Em seguida, assinale a alternativa 
que contenha a seqüência correta de cima para baixo. 
 

(__)  Dias perdidos: Dias corridos de afastamento do 
trabalho em virtude de lesão pessoal, somando o dia 
do acidente e o dia de volta ao trabalho; 

(__)  Dias debitados: Dias que se debitam, por incapacidade 
permanente ou morte, para o cálculo do tempo 
computado; 

(__)  Ato inseguro: Condição do meio que causou o acidente 
ou contribui para sua ocorrência. 

 

A V – F – V 
B V – V – F 
C F – V – V 
D F – V – F 
E F – F – V 
 

Questão 17 
Conforme a movimentação manual de sacas fica estabelecida 
a distância máxima de ________. É vedado o transporte 
manual de sacos, através de pranchas, sobre vãos superiores 
a _______. As pranchas de que trata a movimentação manual 
deverão ter a largura mínima de ___________.  
Marque a alternativa que completa correta e respectivamente 
as lacunas do texto. 
A 60 metros – 1 metro - 0,50 centímetros. 
B 70 metros – 2 metros - 0,45 centímetros. 
C 80 metros – 2,50 metros – 0,40 centímetros. 
D 90 metros – 2,80 metros – 0,35 centímetros. 
E 100 metros – 3 metros – 0,30 centímetros 
 

Questão 18 
Sob a pressão de 0 a 1,0 kgf/cm², o trabalhador não poderá 
ultrapassar o máximo de ________ horas: 
A Dez. 
B Nove. 
C Oito. 
D Seis. 
E Quatro. 

 

Questão 19 
Qual o peso máximo que o empregado pode remover 
individualmente, ressalvadas as disposições especiais 
relativas ao trabalho do menor e da mulher? 
A 50 Kg 
B 60 Kg 
C 70 Kg 
D 80 Kg 
E 100 Kg 
 
 
 

Questão 20 
As atividades e operações que exponham os trabalhadores, 
sem a proteção adequada, às vibrações, localizadas ou de 
corpo inteiro, serão caracterizadas como insalubres através 
de perícia realizada no local de trabalho. Constarão 
obrigatoriamente no laudo: 
 

I As medidas para eliminação e/ou neutralização da 
insalubridade, quando houver. 

II O resultado da avaliação quantitativa. 
III A descrição das condições de trabalho e o tempo de 

exposição às vibrações. 
 

Está correto apenas o que se afirma em: 
A I. 
B I e II. 
C I e III. 
D II e III. 
E I, II e III. 

 

Questão 21 
Há situações em que, caso a concentração de oxigênio esteja 
abaixo do mínimo exigido, o risco será grave e iminente. Qual 
é concentração mínima de oxigênio?  
A 18% 
B 17% 
C 16% 
D 15% 
E 14% 

 

Questão 22 
O empregador deve adotar medidas para evitar que a 
atividade de ensacamento de mercadorias se incorpore ao 
ciclo de trabalho ordinário e habitual dos operadores de 
checkout. Sobre isso, marque a alternativa correta. 
A Manter, no mínimo, um ensacador a cada três checkouts 

em funcionamento. 
B Manter, no mínimo, um ensacador a cada quatro 

checkouts em funcionamento. 
C Manter, no mínimo, um ensacador a cada cinco 

checkouts em funcionamento. 
D Manter, no mínimo, um ensacador a cada seis checkouts 

em funcionamento. 
E Manter, no mínimo, um ensacador a cada sete checkouts 

em funcionamento.  
 

Questão 23 
Um grande número de motociclistas precisa alterar 
urgentemente sua forma de dirigir. Mudar constantemente de 
faixa, ultrapassar pela direita, circular em velocidades 
incompatíveis com a segurança, circular entre veículos em 
movimento e sem guardar distância segura têm resultado 
num preocupante aumento no número de acidentes 
envolvendo motocicletas em todo o país. Com base nessas 
informações e conforme é disposto na Cartilha de Direção 
Defensiva do DETRAN, analise as assertivas abaixo. 
 

I É obrigatório o uso de capacete de segurança para o 
condutor e o passageiro. 

II É obrigatório o uso de viseiras ou óculos de proteção. 
III É proibido transportar crianças com menos de sete anos 

de idade. 
IV Não é obrigatório manter o farol aceso quando em 

circulação, de dia ou de noite. 
 

Está correto apenas o que se afirma em: 
A I, II, III e IV. 
B I, II e IV. 
C I, III e IV  
D II, III e IV. 
E I, II e III. 
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Questão 24 
Sobre os Equipamentos de Proteção Individual, assinale “V” 
para verdadeiro e “F” para falso quanto os equipamentos de 
proteção respiratória. Em seguida, assinale a alternativa que 
contenha a seqüência correta de cima para baixo. 
 

(__)  Peça semifacial filtrante (PFF1) para proteção das vias 
respiratórias contra poeiras e névoas. 

(__)  Peça semifacial filtrante (PFF2) para proteção das vias 
respiratórias contra poeiras, névoas e fumos. 

(__)  Peça semifacial filtrante (PFF3) para proteção das vias 
respiratórias contra poeiras, névoas, fumos e 
radionuclídeos. 

 

A V – F – V 
B V – V – V 
C V – F – F 
D F – V – V 
E F – F – V 
 

Questão 25 
Assinale a alternativa incorreta sobre o ASO–Atestado de 
Saúde Ocupacional, emitido quando há a realização dos 
exames admissionais, periódicos, retorno ao trabalho, 
mudança de função e demissionais. 
A O ASO deverá conter a definição de apto ou inapto para a 

função específica que o trabalhador vai exercer, exerce 
ou exerceu. 

B A segunda via do ASO será obrigatoriamente entregue ao 
trabalhador, mediante recibo na primeira via. 

C O atestado não poderá indicar os procedimentos médicos 
a que foi submetido o trabalhador, incluindo os exames 
complementares e a data em que foram realizados. 

D Data e assinatura do médico encarregado do exame e 
carimbo contendo seu número de inscrição no Conselho 
Regional de Medicina. 

E O ASO deverá conter os riscos ocupacionais específicos 
existentes, ou a ausência deles, na atividade do 
empregado, conforme instruções técnicas expedidas pela 
Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho–SSST.  

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Texto para responder às questões de 26 a 31. 
 

Amores fakes – ou quem é quem? 
 

Há alguns anos minha autoestima andava no dedão do pé. 
Sofrera uma rejeição terrível. Para compensar, me fartava de 
chocolates. Tinha dificuldade até de viajar de avião, porque 
minha barriga batia na poltrona da frente. Quando a gente 
está mal, inventa bobagem. Era a época de ouro do Orkut. 
Criei um fake, com um nome charmoso que não revelo nem 
sob tortura. Pesquisei na internet. Capturei umas fotos lindas 
de um ator pornô americano. Não usei as explícitas, minha 
loucura não chegou a tanto. Botei as melhores sem camisa, 
de sunga, até uma de terno e óculos. Imaginei uma biografia. 
Meu fake era um jovem estudante de arquitetura que parou o 
curso por falta de grana. Inscrevi-me nas comunidades em 
que logicamente ele se abrigaria: de arquitetura, decoração, 
filmes. E convidei gente para fazer “amizade”. Para minha 
surpresa, todos topavam sem muitas perguntas. Dali a pouco 
a página estava cheia, e os amigos atraíram outros contatos. 
Nas mensagens pessoais, contava minha saga, falava sobre 
minhas dificuldades financeiras, dizia buscar um grande 
amor. Em pouco tempo, tinha uma legião de fãs de ambos os 
sexos. Recebi dicas de empregos. Uma garota me convidou 
para um fim de semana em Búzios. (Bem, não sei se era uma 
jovenzinha, também podia estar me enganando.) Um paulista 
fez confidências sobre sua picante vida amorosa e declarou 
que eu era seu melhor amigo. Várias pessoas tentaram 
marcar encontros. Fingia que topava, mas na última hora 

dava uma desculpa. Por uma questão de princípio, nunca 
deixei ninguém esperando. Finalmente, um booker de uma 
agência de modelos me convidou para fotos. Eu me senti 
realizado. Cheguei a me admirar no espelho, vitorioso: 
– Consegui! Consegui! Fui convidado para ser modelo. 
Passado o instante de glória suprema, refleti melhor: 
– Mas o convite é para o fake. Aquele corpo não é o meu. 
Só então percebi o grau de piração em que tinha entrado. 
Aquele personagem já se tornara parte de mim. Reagia às 
cantadas, aos elogios, como se fossem dirigidos a mim 
mesmo. Só que, do outro lado do espelho, havia somente 
meu velho eu. Para minha própria saúde mental, abandonei o 
fake. Um amigo fez pior. Estava em crise no casamento. 
Entrou em sites de relacionamento com um perfil falso. 
Feminino. Fazia charme, viveu relacionamentos profundos. 
– Cheguei a ter um envolvimento que durou seis meses. O 
sujeito nunca suspeitou que eu também fosse homem. Já 
falava em termos uma vida juntos! 
É incrível pretender se casar com alguém que só se conhece 
virtualmente. Mas acontece. 
Meu amigo destruiu o perfil e superou a crise matrimonial. 
Alguns atores globais, de nomes não revelados, se deram 
mal. Um safado criou um fake de uma mulher sensual. Não 
sei como fez tecnicamente, mas usou filmes pornográficos. 
Os cativados “conversavam” com a câmera aberta. A mulher 
interagia com stripteases e ofertas sexuais. O vigarista gravou 
tudo. Inclusive o “entusiasmo” dos famosos. Mais tarde, eles 
receberam o recado para depositar R$ 50 mil em determinada 
conta. Ou os vídeos seriam expostos na internet. Conta-se 
que muitos pagaram. Outros acabaram na web. Sem nunca 
contar o que realmente aconteceu, para o mico não ser maior. 
No mundo dos adolescentes, os fakes se tornaram um 
problema. Garotas usam fotos de mulheres adultas, algumas 
seminuas. Meninos, de rapazes malhados. Estabelecem 
relacionamentos com pessoas acima de sua idade. Até 
fingem relações amorosas. Discutem sexo. O encontro ao 
vivo não acontece. Mesmo assim, são experiências que não 
estão preparados para viver. Como aconteceu comigo, 
fantasiam ser outra pessoa. Um educador diz: 
– É mais comum do que se pensa. Adolescentes e até 
crianças se escondem atrás de fakes. Não é saudável. 
Substituem as experiências dessa fase da vida por uma falsa, 
virtual. 
Redes sociais como o Facebook estipulam uma idade mínima 
para participar. Com os fakes, a proibição torna-se nula. Viver 
um personagem pode ser mais agradável que enfrentar os 
desafios da realidade. Embora os adolescentes sejam mais 
frágeis, isso vale para todas as idades. É um risco para o 
equilíbrio psicológico.  Reconheço que fiquei balançado ao 
me relacionar por meio de um fake. Desisti. Optei pela vida 
real. Às vezes, confesso, sinto saudades. Visito a página de 
meu personagem. Anos depois, ainda há quem envie poesias 
românticas ilustradas com rosas vermelhas. 
Sem dúvida, provoquei algumas paixões.  

 

Questão 26 
De acordo com o texto, o narrador 
A criou o perfil falso porque queria entender como 

funcionavam as redes sociais. 
B conheceu pessoalmente várias pessoas pela internet. 
C criou vários perfis, inclusive um como mulher. 
D  abandonou o perfil falso depois que se conscientizou de 

que estava se iludindo. 
E deletou seu perfil e procurou viver de forma real. 
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Questão 27 
Assinale a alternativa correta, de acordo com o texto. 
A O desequilíbrio psicológico só acontece com os jovens 

que criam perfis falsos na internet. 
B O narrador apresentou-se como ator pornô no site de 

relacionamentos. 
C Muitas pessoas relacionaram-se virtualmente com o 

narrador, acreditando no seu perfil fake. 
D O narrador encontrou resistência em fazer amizades pela 

internet. 
E O narrador teve problemas com gravações suas que 

circularam na rede. 
 

Questão 28 
A frase “Capturei umas fotos lindas”, está corretamente 
passada para a voz passiva analítica na alternativa: 
A Umas fotos lindas eu capturei. 
B Umas fotos lindas foram capturadas por mim. 
C Umas fotos lindas são capturadas por mim. 
D Umas fotos lindas foi capturada por mim. 
E Umas lindas fotos serão capturadas por mim. 
 

Questão 29 
A palavra “finalmente” foi formada pelo processo de 
A Derivação prefixal 
B Derivação regressiva 
C Derivação Sufixal 
D Composição por Aglutinação 
E Composição por Justaposição 
 

Questão 30 
No trecho, “Fingia que topava, mas na última hora dava uma 
desculpa”, do ponto de vista morfológico, o termo em 
destaque se classifica como: 
A Pronome relativo 
B Conjunção integrante 
C Pronome oblíquo 
D Sujeito 
E Preposição 
 

Questão 31 
Em “Meu fake era um jovem estudante de arquitetura que 
parou o curso por falta de grana.”, o trecho em destaque é 
uma oração subordinada 
A substantiva subjetiva 
B substantiva objetiva direta 
C substantiva completiva nominal 
D adjetiva restritiva 
E adjetiva explicativa 
 

Texto para responder às questões 32 e 33. 
 

Elementar, meu caro Watson 
 

Sherlock Holmes e o Dr. Watson decidiram tirar férias 
acampando na selva. Logo depois do jantar, foram dormir. No 
meio da noite, Holmes acorda, gritando: 
- Watson! 
- O que foi, Holmes? 
- Olhe para cima e me diga o que você vê. 
- Eu vejo milhões de estrelas, Holmes. 
- E o que você deduz disso? 
- Bem, astronomicamente, que há milhões de galáxias e 
potencialmente bilhões de planetas. Do ponto de vista 
astrológico, eu observo que Saturno está em Áries. Do ponto 
de vista teológico, que Deus é todo-poderoso e nós somos 
insignificantes. Do ponto de vista meteorológico, suspeito que 
teremos um dia maravilhoso amanhã. 
Watson pensa um pouco, vira-se para Holmes e pergunta: 
- E você, o que deduz disso? 
Sherlock acende o cachimbo, dá uma longa baforada e 
responde: 
- Elementar, meu caro Watson: roubaram a nossa barraca. 
 

Questão 32 
Os verbos “vejo”, “há” e “é” estão conjugados no: 
A pretérito perfeito do indicativo. 
B pretérito mais-que-perfeito. 
C presente do subjuntivo. 
D futuro do presente. 
E presente do indicativo. 
 

Questão 33 
Em “- E você, o que deduz disso?, a expressão destacada 
pode ser substituída, sem perda de sentido, por: 
A Conclui. 
B Reduz. 
C Informa. 
D Incorpora. 
E Ignora. 
 

Questão 34 
“______(mexer) com colher de pau. _______(untar) a 
fôrma com margarina e _______(salpicar) açúcar.” 
Ao empregar a 3ª pessoa do singular do modo imperativo, os 
verbos indicados entre parênteses são, respectivamente: 
A mexemos; untamos; salpicamos. 
B mexai; untai; salpicai. 
C mexeis; unteis; salpiqueis. 
D mexa; unte; salpique. 
E mexe; unta; salpica. 
 

Questão 35 
Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 
grafadas corretamente. 
A atraz, através, quiser; obezidade. 
B lambuzar, talvez, asperesa, cartaz. 
C horisonte, azia, desmazelo, coalizão. 
D vernis, razoável, menospresar, prazo. 
E pobreza, palidez, magazine, concretizar. 
 

Questão 36 
Assinale a alternativa em que todas as palavras são 
proparoxítonas. 
A seja, tanto, como. 
B método, análise, linguística.  
C variedade, próprio, prática. 
D amplos, modos, para. 
E método, viável, ligadas. 
 

Questão 37 
Dentre as frases abaixo, marque aquela em que há uso de 
pronome possessivo: 
A Pegou os processos com ele. 
B Você precisa aprender as novas regras. 
C A mãe chegou ontem de Londrina. 
D O mal foi este: criar os filhos como príncipes. 
E Nossa família veio assim que soube. 
 

Questão 38 
Assinale a alternativa que completa, correta e 
respectivamente, as lacunas. 
____________ as cópias do contrato. Consideramos _______ 
as cláusulas. 
A Segue – claro 
B Seguem – claro 
C Seguem – clara 
D Seguem – claras 
E Segue – claras 
 

Questão 39 
Assinale a alternativa correta quanto à concordância. 
A Tratam-se de questões sociais. 
B Vendeu-se todos os ingressos. 
C Comentou-se as suas atitudes. 
D Necessita-se de colaboradores. 
E Avaliou-se os riscos. 
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Questão 40 
Assinale a alternativa que completa, correta e 
respectivamente, as lacunas abaixo: 

 

As inscrições estarão abertas ___ partir de segunda e os 
documentos deverão ser enviados ___ secretaria. 
A a –a 
B à – a 
C há – a 
D à – à 
E a – à 
 

INFORMÁTICA 
 

Questão 41 
O MS-WINDOWS é: 
A Um sistema operacional. 
B Um jogo de computador. 
C Um programa antivírus. 
D Um editor de textos. 
E Uma planilha eletrônica. 
 

Questão 42 
Qual o nome da tela inicial do MS-WINDOWS, aquela tela 
que podemos trocar o fundo por fotos ou cores? 
A PAPEL DE PAREDE – WALL PAPER 
B ÁREA DE TRABALHO - DESKTOP 
C PAINEL DE CONTROLE 
D GERENCIADOR DE DISPOSITIVOS 
E LIXEIRA - RECYCLE BIN 
 

Questão 43 
A lixeira do MS-WINDOWS serve para: 
A “Armazenar” temporariamente arquivos excluídos do 

computador. 
B “Armazenar” por tempo indeterminado arquivos 

excluídos do pen drive. 
C “Armazenar” todos os programas do computador. 
D “Armazenar” automaticamente os arquivos de texto do 

computador. 
E “Armazenar” os vírus encontrados no computador. 
 

Questão 44 
A intersecção de uma COLUNA com uma LINHA é chamada 
de: 
A CÉLULA 
B CURSOR 
C GRÁFICO 
D MACRO 
E SOMATÓRIA 
 

Questão 45 
O que significa o símbolo ^ na planilha EXCEL? 
A Porcentagem 
B Divisão 
C Subtração 
D Adição 
E Potência 
 

Questão 46 
Sobre “Meu computador” no Windows XP, avalie as 
afirmativas abaixo: 
 

I Mostra o conteúdo do disquete, disco rígido, unidade de 
CD-ROM e unidades de rede.  

II Permite procurar e abrir arquivos e pastas. 
III Permite alterar a configuração do mouse. 
 

Está correto apenas o que se afirma em: 
A I. 
B II. 
C I e II. 
D I e III. 
E II e III. 

Questão 47 
Observe a imagem abaixo: 
 

 
 

Qual fórmula foi utilizada na planilha acima para fazer a soma 
dos valores da célula B2 até a célula B4? 
A =B2+B3 
B =B2+B3+B4 ou =SOMA(B2:B4) 
C =B2*B3*B4 ou =SOMA(B2:B4) 
D =B2*B3 
E =B2/B3 
 

Questão 48 
Sobre o Microsoft Excel 2007, analise as afirmativas abaixo: 
 

I No Excel, as fórmulas são equações que fazem cálculos 
sobre valores na planilha. 

II Para iniciar uma fórmula é necessário digitar o sinal de 
igual. 

III O sinal de operação “/” possui a função de multiplicar no 
Excel. 

 

Está incorreto apenas o que se afirma em: 
A I. 
B II. 
C III. 
D I e II. 
E I e III. 
 

Questão 49 
“No Windows XP, o _________ exibe a estrutura hierárquica 
de arquivos, pastas e unidades no computador. Ele também 
mostra as unidades de rede que foram mapeadas para letras 
de unidades do computador.” 
 

Preenche corretamente a lacuna do texto acima o exposto na 
alternativa: 
A Windows Explorer. 
B Paint. 
C WordPad. 
D NotePad. 
E Windows Movie Maker. 
 

Questão 50 
Para aumentar a vida útil da tela de um monitor ou para 
decoração, o Windows XP apresenta um recurso que, após 
um determinado período de tempo que o computador estiver 
ocioso (determinado pelo usuário), ativa uma série de 
animações, que podem ser figuras, fotos ou texto. Como se 
chama esse recurso do Windows XP? 
A Área de trabalho 
B Resolução de tela 
C Proteção de tela 
D Apresentação de slides 
E Hibernação 
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