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NOME DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES GERAIS
I.

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Nesta prova, você encontrará 06 (cinco) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes
às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação Aplicada
à EBSERH (05 questões), Legislação Aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).

II.

Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.

III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.

IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o
fiscal.
V.

Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de
respostas.

VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2(duas) horas após seu início.

VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do IBFC, no prazo recursal
contra gabarito.

VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no
próprio cartão de respostas.
IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.

X.

O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito
ou registrado fora dos locais destinados às respostas.

XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no
caderno não serão levadas em consideração.

XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.
Boa Prova!
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RASCUNHO

PORTUGUÊS

Para responder às questões de 1 a 3, leia o texto abaixo.
As raízes do racismo
Drauzio Varella

Somos seres tribais que dividem o mundo em dois grupos:
o "nosso" e o "deles". Esse é o início de um artigo sobre racismo
publicado na revista "Science", como parte de uma seção sobre
conflitos humanos, leitura que recomendo a todos.
Tensões e suspeições intergrupais são responsáveis pela
violência entre muçulmanos e hindus, católicos e protestantes,
palestinos e judeus, brancos e negros, heterossexuais e
homossexuais, corintianos e palmeirenses.
Num experimento clássico dos anos 1950, psicólogos
americanos levaram para um acampamento adolescentes que
não se conheciam.
Ao descer do ônibus, cada participante recebeu
aleatoriamente uma camiseta de cor azul ou vermelha. A partir
desse momento, azuis e vermelhos faziam refeições em horários
diferentes, dormiam em alojamentos separados e formavam
equipes adversárias em todas as brincadeiras e práticas esportivas.
A observação precisou ser interrompida antes da data
prevista, por causa da violência na disputa de jogos e das brigas
que irrompiam entre azuis e vermelhos.
Nos anos que se seguiram, diversas experiências
semelhantes, organizadas com desconhecidos reunidos de forma
arbitrária, demonstraram que consideramos os membros de nosso
grupo mais espertos, justos, inteligentes e honestos do que os "outros".
Parte desse prejulgamento que fazemos "deles" é
inconsciente. Você se assusta quando um adolescente negro se
aproxima da janela do carro, antes de tomar consciência de que
ele é jovem e tem pele escura, porque o preconceito contra homens
negros tem raízes profundas.
Nos últimos 40 anos, surgiu vasta literatura científica para
explicar por que razão somos tão tribais. Que fatores em nosso
passado evolutivo condicionaram a necessidade de armar
coligações que não encontram justificativa na civilização moderna?
Por que tanta violência religiosa? Qual o sentido de corintianos
se amarem e odiarem palmeirenses?
Seres humanos são capazes de colaborar uns com os
outros numa escala desconhecida no reino animal, porque viver
em grupo foi essencial à adaptação de nossa espécie. Agruparse foi a necessidade mais premente para escapar de predadores,
obter alimentos e construir abrigos seguros para criar os filhos.
A própria complexidade do cérebro humano evoluiu, pelo
menos em parte, em resposta às solicitações da vida comunitária.
Pertencer a um agrupamento social, no entanto, muitas
vezes significou destruir outros. Quando grupos antagônicos
competem por território e bens materiais, a habilidade para formar
coalizões confere vantagens logísticas capazes de assegurar maior
probabilidade de sobrevivência aos descendentes dos vencedores.
A contrapartida do altruísmo em relação aos "nossos" é
a crueldade dirigida contra os "outros".
Na violência intergrupal do passado remoto estão fincadas
as raízes dos preconceitos atuais. As interações negativas entre
nossos antepassados deram origem aos comportamentos
preconceituosos de hoje, porque no tempo deles o contato com
outros povos era tormentoso e limitado.
Foi com as navegações e a descoberta das Américas que
indivíduos de etnias diversificadas foram obrigados a conviver,
embora de forma nem sempre pacífica. Estaria nesse estranhamento
a origem das idiossincrasias contra negros e índios, por exemplo,
povos fisicamente diferentes dos colonizadores brancos.
Preconceito racial não é questão restrita ao racismo, faz
parte de um fenômeno muito mais abrangente que varia de uma
cultura para outra e que se modifica com o passar do tempo. Em
apenas uma geração, o apartheid norte-americano foi combatido
a ponto de um negro chegar à Presidência do país.
O preconceito contra "eles" cai mais pesado sobre os
homens, porque eram do sexo masculino os guerreiros que
atacavam nossos ancestrais. Na literatura, essa constatação
recebeu o nome de hipótese do guerreiro masculino.
A evolução moldou nosso medo de homens que pertencem
a outros grupos. Para nos defendermos deles, criamos fronteiras
que agrupam alguns e separam outros em obediência a critérios
de cor da pele, religião, nacionalidade, convicções políticas, dialetos
e até times de futebol.
Demarcada a linha divisória entre "nós" e "eles",
discriminamos os que estão do lado de lá. Às vezes com violência.

1) Considere as afirmações abaixo.
I. O autor afirma que a ciência comprova que há,
naturalmente, grupos superiores a outros e isso justifica o
racismo.
II. O autor afirma que apenas os homens tribais, não evoluídos,
apresentam preconceito.
Está correto o que se afirma em
a) somente I
b) somente II
c) I e II
d) nenhuma
2) Considere as afirmações abaixo.
I. De acordo com o texto, o homem tem tendência a se
agrupar, tendo como base sempre a cor da pele e as
características físicas.
II. O intuito da experiência científica dos psicólogos americanos
na década de 1950 era obter dados que ajudassem a
descrever o comportamento humano.
Está correto o que se afirma em
a) somente I
b) somente II
c) I e II
d) nenhuma

3) Considere o período e as afirmações abaixo.
Estaria nesse estranhamento a origem das idiossincrasias
contra negros e índios, por exemplo, povos fisicamente
diferentes dos colonizadores brancos.
I. O uso do futuro do pretérito do verbo “estar” indica falta de
certeza quanto à origem do preconceito contra outros povos.
II. O adjetivo “idiossincrasias” pode ser substituído, sem
alteração de sentido, por agressões.
Está correto o que se afirma em
a) somente I
b) somente II
c) I e II
d) nenhuma
4) Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas.
I. O médico atende _____ cinco anos naquela clínica.
II. Devemos obedecer _____ regras do hospital.
a) a – as
b) a – às
c) há – às
d) há – as
5) Considere as orações abaixo.
I. É necessário calma.
II. Conhecemos lugares o mais lindos possível.
A concordância está correta em
a) somente I
b) somente II
c) I e II
d) nenhuma

6) Considere as orações abaixo e assinale a alternativa
correta.
I. O rápido garoto terminou o exercício.
II. O garoto anda muito rápido.
a) Em I e II, “rápido” é um advérbio.
b) Em I e II, “rápido” é um adjetivo.
c) Em I, “rápido” é advérbio e, em II, é adjetivo.
d) Em I, “rápido” é adjetivo e, em II, é advérbio.

7) Considere o período e as afirmações abaixo.
Os estudantes que praticam atividades físicas sempre sentemse mais dispostos.
I. Se a oração subordinada fosse colocada entre vírgulas,
não haveria qualquer alteração de sentido.
II. Deveria ter sido usada a próclise.
Está correto o que se afirma em
a) somente I
b) somente II
c) I e II
d) nenhuma
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8) Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas.
I. Há um conflito, pois as ideias dele vão __________ minhas.
II. O doutor não estava ___________ do caso.
a) de encontro às – a par
b) de encontro às – ao par
c) ao encontro das – a par
d) ao encontro das – ao par

9) Considere as orações abaixo.
I. Prescreveu-se vários medicamentos.
II. Trata-se de doenças graves.
A concordância está correta em
a) somente I
b) somente II
c) I e II
d) nenhuma

10) Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas.
I. Espera-se que o rapaz tenha bom ________.
II. O paciente corre risco __________.
a) censo – eminente
b) censo – iminente
c) senso – eminente
d) senso – iminente
RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Marcia recebeu seu salário e gastou

no mercado e um

quinto do restante com vestuário, e ainda lhe sobrou do
salário R$ 1400,00. O salário que Marcia recebeu é igual a:
a) Um valor menor que R$ 2.500,00
b) R$ 2.800,00
c) Um valor entre R$ 2.500,00 e R$ 2.750,00
d) Um valor maior que R$ 2.800,00

12) Dois candidatos A e B disputaram um cargo numa
empresa. Os funcionários da empresa poderiam votar nos
dois ou em apenas um deles ou em nenhum deles. O
resultado foi o seguinte: 55% dos funcionários escolheram
o candidato A, 75% escolheram o candidato B, 10% dos
votos foram em branco. Pode-se afirmar então que o total
de funcionários que escolheram somente um dentre os
dois candidatos foi de:
a) 50%
b) 40%
c) 90%
d) 120%
13) Se o valor lógico de uma proposição p é verdadeiro e o
valor lógico de uma proposição q é falso então o valor
lógico da proposição composta [(p → q) v ~p ] ^ ~q é:
a) Falso e verdadeiro
b) Verdadeiro
c) Falso
d) Inconclusivo
14) Seja a proposição p: Maria é estagiária e a proposição q:
Marcos é estudante. A negação da frase “ Maria é estagiária
ou Marcos é estudante” é equivalente a:
a) Maria não é estagiária ou Marcos não é estudante.
b) Se Maria não é estagiária, então Marcos não é estudante.
c) Maria não é estagiária, se e somente se, Marcos não é
estudante.
d) Maria não é estagiária e Marcos não é estudante.
15) Sejam as afirmações:
I. Se o valor lógico de uma proposição p é falso e o valor
lógico de uma proposição q é verdadeiro, então o valor
lógico da conjunção entre p e q é verdadeiro.
II. Se todo X é Y, então todo Y é X.
III. Se uma proposição p implica numa proposição q, então a
proposição q implica na proposição p.
Pode-se afirmar que são verdadeiras:
a) Todas
b) Somente duas delas
c) Somente uma delas
d) Nenhuma
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LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011,
que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública
denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
– EBSERH, assinale a alternativa incorreta:
a) A EBSERH não é autorizada a patrocinar entidade fechada
de previdência privada.
b) A integralização do capital social será realizada com recursos
oriundos de dotações consignadas no orçamento da União,
bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens
e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
c) No desenvolvimento de suas atividades de assistência à
saúde, a EBSERH observará as orientações da Política
Nacional de Saúde, de responsabilidade do Ministério da
Saúde.
d) A EBSERH terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal,
e poderá manter escritórios, representações, dependências
e filiais em outras unidades da Federação.
17) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011,
analise os itens abaixo e a seguir assinale a alternativa
correta:
I. É dispensada a licitação para a contratação da EBSERH
pela administração pública para realizar atividades
relacionadas ao seu objeto social.
II. O lucro líquido da EBSERH será reinvestido para
atendimento do objeto social da empresa, excetuadas as
parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para
contingência.
III. Ficam as instituições públicas federais de ensino e
instituições congêneres impedidas de ceder à EBSERH,
no âmbito e durante a vigência de um contrato com esta
empresa, quaisquer bens e direitos.
a) Apenas I e II estão corretos
b) I, II e III estão corretos.
c) Apenas II está correto.
d) Todas os itens mencionados são incorretos.
18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de
2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa Brasileira
de Serviços Hospitalares –EBSERH, assinale a alternativa
incorreta:
a) Três membros indicados pelo Ministro de Estado da
Educação farão parte do Conselho de Administração da
EBSERH.
b) Fará parte do Conselho de Administração da EBSERH um
membro indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes
das Instituições Federais de Ensino Superior, sendo reitor
de universidade federal ou diretor de hospital universitário
federal.
c) O prazo de gestão dos membros do Conselho de
Administração será de dois anos contados a partir da data
de publicação do ato de nomeação, podendo ser
reconduzidos por igual período.
d) A Presidência do Conselho de Administração da EBSERH
será exercida por qualquer um de seus membros, mediante
escolha pelo próprio Conselho.
19) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de
2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa Brasileira
de Serviços Hospitalares –EBSERH, assinale a alternativa
incorreta:
a) A EBSERH será supervisionada pelo Ministério de Estado
da Educação.
b) Opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e
estratégias da EBSERH, orientando o Conselho de
Administração e a Diretoria Executiva no cumprimento de
suas atribuições é atribuição do Conselho Fiscal da
EBSERH.
c) A EBSERH será administrada por uma Diretoria Executiva,
composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos
nomeados e destituíveis, a qualquer tempo.
d) O órgão de auditoria interna da EBSERH vincula-se
diretamente ao Conselho de Administração.
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20) De acordo com o Regimento Interno da EBSERH, editar
normas necessárias ao funcionamento dos órgãos e
serviços da empresa, bem como aprovar a regulamentação
do quadro de pessoal de cada diretoria, é competência:
a) Do Conselho de Administração da EBSERH
b) Do Conselho Consultivo da EBSERH
c) Do presidente da EBSERH

d) Do Conselho Fiscal da EBSERH.
LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS
21) A notificação e investigação de casos de doenças e
agravos que constam da lista nacional de doenças de
notificação compulsória alimentam um dos sistemas de
informação em saúde do Brasil, denominado:
a) Sistema Nacional de Agravos de Notificação Compulsória
(SINASC).
b) Sistema Nacional de Morbidade e Mortalidade (SIM).

c) Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
d) Sistema de Informações Gerenciais de Doenças de
notificação compulsória (SIG-NC).

22) A lei 8080/1990 NÃO incluiu no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde-SUS:
a) A participação na formulação da política e na execução de
ações de combate à fome e distribuição de renda.

b) A ordenação da formação de recursos humanos na área
de saúde.
c) A vigilância nutricional e orientação alimentar.

d) A colaboração na proteção do meio ambiente.
23) Sobre a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da
Saúde, que define funcionamento dos conselhos de saúde,
assinale a alternativa incorreta:
a) A cada eleição, os segmentos de representações de
usuários, trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu
critério, promovem a renovação de, no mínimo, 50% de
suas entidades representativas.
b) Compete aos conselheiros examinar propostas e denúncias
de indícios de irregularidades, nas ações e aos serviços
de saúde.

c) O tempo de mandato dos conselheiros será definido pelas
respectivas representações.

d) O conselho de saúde terá poder de decisão sobre o seu
orçamento e não será mais apenas o gerenciador de suas
verbas.

24) Segundo o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho
de 2011, a descrição geográfica da distribuição de recursos
humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo
SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a
capacidade instalada existente, os investimentos e o
desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde
do sistema é a definição de
a) Pactuação Integrada em Saúde.
b) Rede hierarquizada em Saúde.
c) Rede de Atenção à Saúde.
d) Mapa da Saúde.

25) Considerando a lei 8142/1990, analise os itens abaixo e a
seguir assinale a alternativa correta:
I. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 2 (dois) anos
com a representação dos vários segmentos sociais, para
avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a
formulação da política de saúde nos níveis correspondentes,
convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente,
pelo Conselho de Saúde.
II. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e
deliberativo, órgão colegiado composto por representantes
do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde
e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle
da execução da política de saúde na instância
correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e
financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe
do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
III. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS
e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde
CONASEMS terão representação no Conselho Nacional
de Saúde. A representação dos usuários nestes conselhos
será definida pelos próprios conselhos.
IV. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e
Conferências de Saúde será paritária em relação ao
conjunto dos demais segmentos.
V. As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão
sua organização e normas de funcionamento definidas em
regimento próprio provados pelas respectivas secretarias
municipais, estaduais ou Ministério da Saúde.
a) I,II,III, IV e V estão corretas.
b) Apenas II e IV estão corretas
c) Apenas I,II,IV e V estão corretas.
d) Apenas II, IV e V estão corretas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26) A Norma Regulamentadora -NR 17 visa estabelecer
parâmetros que permitam a adaptação das condições
de trabalho às características psicofisiológicas dos
trabalhadores, de modo a proporcionar o máximo de
conforto, segurança e desempenho eficiente. Baseado
no tema, leia as sentenças e assinale a alternativa
correta:
I. As condições de trabalho incluem aspectos relacionados
ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao
mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais
do posto de trabalho e à própria organização do trabalho.
II. Para avaliar a adaptação das condições de trabalho às
características psicofisiológicas dos trabalhadores, cabe
ao empregador realizar a análise ergonômica do trabalho,
devendo a mesma abordar, no mínimo, as condições de
trabalho, conforme estabelecido nesta norma.
a) A alternativa I está correta e a II está incorreta.
b) A alternativa I está incorreta e a II está correta.
c) As alternativas I e II estão corretas.
d) As alternativas I e II estão incorretas.
27) Leia a sentença e preencha a lacuna corretamente:
“______________________ é uma disciplina científica
relacionada ao entendimento das interações entre os
seres humanos e outros elementos ou sistemas, e à
aplicação de teorias, princípios, dados e métodos a
projetos, a fim de otimizar o bem estar humano e o
desempenho global do sistema. Contribui para o
planejamento, projeto e a avaliação de tarefas, postos
de trabalho, produtos, ambientes e sistemas de modo
a torná-los compatíveis com as necessidades,
habilidades e limitações das pessoas.”
a) Saúde e Segurança no Trabalho.
b) A Prevenção de Riscos.
c) Norma Regulamentadora.
d) Ergonomia.
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28) O termo gerenciamento de riscos é utilizado para
caracterizar o processo de identificação, avaliação e
controle de riscos. Baseado no tema, leia as sentenças
abaixo e assinale a alternativa correta:
I. Geralmente, o Programa de Gerenciamento de Riscos
pode ser definido como sendo a formulação e a
implantação de medidas e procedimentos, técnicos e
administrativos, que têm por objetivo prevenir, reduzir e
controlar os riscos, bem como manter uma instalação
operando dentro de padrões de segurança considerados
toleráveis ao longo de sua vida útil.
II. O apoio ativo da administração/ supervisão não é
relevante para o processo de gerenciamento de riscos,
uma vez que a empresa deve ter uma equipe treinada
e preparada exclusivamente para a manutenção da
segurança.
a) A alternativa I está correta e II está incorreta.
b) A alternativa I está incorreta e a II está correta.
c) As alternativas I e II estão corretas.
d) As alternativas I e II estão incorretas.

29) Leia abaixo algumas das competências estabelecidas aos
profissionais integrantes dos Serviços Especializados em
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, e
assinale a alternativa incorreta.
a) Aplicar os conhecimentos de engenharia de segurança
e de medicina do trabalho ao ambiente de trabalho e a
todos os seus componentes, inclusive máquinas e
equipamentos, de modo a reduzir e até eliminar os riscos
ali existentes à saúde do trabalhador.
b) Colaborar, quando solicitado, nos projetos e na
implantação de novas instalações físicas e tecnológicas
da empresa, sendo responsabilizado pela elaboração e
implantação dos mesmos.
c) Promover a realização de atividades de conscientização,
educação e orientação dos trabalhadores para a
prevenção de acidentes do trabalho e doenças
ocupacionais, tanto através de campanhas quanto de
programas de duração permanente.
d) Responsabilizar-se tecnicamente, pela orientação quanto
ao cumprimento do disposto nas NR aplicáveis às
atividades executadas pela empresa e/ou seus
estabelecimentos.

30) As atividades dos profissionais integrantes dos Serviços
Especializados em Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho são essencialmente prevencionistas,
embora não seja vedado o atendimento de emergência,
quando se tornar necessário. Leia as sentenças abaixo
sobre Análise Preliminar de Risco -APR e assinale a
alternativa correta:
I. APR é avaliação inicial dos riscos potenciais, suas causas,
consequências e medidas de controle.
II. Devem ser empregadas técnicas de APR para determinar
as medidas de controle, definir o raio de abrangência,
sinalizar e isolar a área.
a) A afirmativa I está correta e a II está incorreta.
b) A afirmativa I está incorreta e a II está correta.
c) As afirmativas I e II estão corretas.
d) As afirmativas I e II estão incorretas.

31) Leia a sentença e preencha a lacuna corretamente:
“________________________ visa identificar os perigos
e os problemas de operabilidade de uma instalação de
processo. Esta metodologia é baseada em um
procedimento que gera perguntas de maneira estruturada
e sistemática através do uso apropriado de um conjunto
de palavras-guia. Investiga de forma minuciosa e metódica
cada segmento de um processo, visando descobrir todos
os possíveis desvios das condições normais de operação,
identificando as causas responsáveis por tais desvios e
as respectivas consequências e propõe medidas para
eliminar ou controlar o perigo ou para sanar o problema
de operabilidade da instalação.”
a) HAZOP – Análise de Perigos e Operabilidade.
b) AHA – Análise Histórica de Acidentes.
c) PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.
d) AMFE – Análise de Modos de Falha e Efeito.
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32) Leia as sentenças abaixo sobre alguns conceitos
presentes na NR 15, referente à insalubridade, e
assinale a alternativa correta:
I. Cabe à autoridade regional competente em matéria de
segurança e saúde do trabalhador, comprovada a
insalubridade por laudo técnico de engenheiro de
segurança do trabalho ou médico do trabalho,
devidamente habilitado,fixar adicional devido aos
empregados expostos à insalubridade quando
impraticável sua eliminação ou neutralização.
II. No caso de incidência de mais de um fator de
insalubridade, será considerado apenas o de grau mais
elevado, para efeito de acréscimo salarial, sendo vedada
a percepção cumulativa.
a) A afirmativa I está correta e a II está incorreta.
b) A afirmativa I está incorreta e a II está correta.
c) As afirmativas I e II estão corretas.
d) As afirmativas I e II estão incorretas.
33) O ruído é considerado, geralmente, como um som
indesejável. Leia as sentenças abaixo baseado neste
tema incluso na NR 15, e assinale a alternativa incorreta:
a) Entende-se por Ruído Contínuo ou Intermitente, para os
fins de aplicação de Limites de Tolerância, o ruído que
não seja ruído de impacto.
b) Para os valores encontrados de nível de ruído
intermediário será considerada a mínima exposição diária
permissível relativa ao nível imediatamente mais elevado.
c) 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.
d) 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.
34) Caldeiras a vapor são equipamentos destinados a
produzir e acumular vapor sob pressão superior à
atmosférica, utilizando qualquer fonte de energia,
excetuando-se os refervedores e equipamentos similares
utilizados em unidades de processo. Baseado no tema,
leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa
incorreta:
a) Pressão Máxima de Trabalho Permitida - PMTP ou
Pressão Máxima de Trabalho Admissível - PMTA é o
maior valor de pressão incompatível com o código de
projeto, a resistência dos materiais utilizados, as
dimensões do equipamento e seus parâmetros
operacionais.
b) Caso a caldeira venha a ser considerada inadequada
para uso, o "Registro de Segurança" deve conter tal
informação e receber encerramento formal.
c) Os instrumentos e controles de caldeiras devem ser
mantidos calibrados e em boas condições operacionais,
constituindo condição de risco grave e iminente o emprego
de artifícios que neutralizem sistemas de controle e
segurança da caldeira.
d) Toda caldeira a vapor deve estar, obrigatoriamente, sob
operação e controle de operador de caldeira, sendo que
o não atendimento a esta exigência caracteriza condição
de risco grave e iminente.
35) Existem alguns itens que, quando em falta, constituem
risco grave e iminente para o uso das caldeiras a vapor.
Leia as sentenças abaixo, identifique estes itens e
assinale a alternativa incorreta:
a) válvula de segurança com pressão de abertura ajustada
em valor igual ou inferior a PMTA.
b) instrumento que indique a pressão do vapor acumulado.
c) injetor ou outro meio de alimentação de água,
independente do sistema principal, em caldeiras
combustível sólido.
d) dispositivo de segurança contra bloqueio inadvertido da
válvula quando esta não estiver instalada diretamente.
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36) Os fornos devem ser instalados em locais adequados,
oferecendo o máximo de segurança e conforto aos
trabalhadores. Baseado no tema, leia as sentenças abaixo
e assinale a alternativa correta:
I. Os fornos que utilizarem combustíveis gasosos ou líquidos
devem ter sistemas de proteção para: não ocorrer
explosão por falha da chama de aquecimento ou no
acionamento do queimador e evitar retrocesso da chama.
II. Os fornos devem ser dotados de chaminé,
suficientemente dimensionada para reter a saída dos
gases queimados, de acordo com normas técnicas oficiais
sobre poluição do ar.
a) A afirmativa I está correta e a II está incorreta.
b) A afirmativa I está incorreta e a II está correta.
c) As afirmativas I e II estão corretas.
d) As afirmativas I e II estão incorretas.

37) Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de
segurança inicial, periódica e extraordinária. Baseado no
tema, leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:
I. Considera-se como razões técnicas que inviabilizam o
teste hidrostático: resistência estrutural da fundação ou
da sustentação do vaso incompatível com o peso da
água que seria usada no teste; efeito prejudicial do fluido
de teste a elementos internos do vaso; impossibilidade
técnica de purga e secagem do sistema; existência de
revestimento interno; influência prejudicial do teste
sobredefeitos subcríticos.
II. Quando for tecnicamente inviável e mediante anotação
no "Registro de Segurança" pelo "Profissional Habilitado",
o teste hidrostático pode ser substituído por outra técnica
de ensaio não destrutivo ou inspeção que permita obter
segurança equivalente.
a) A afirmativa I está correta e a II está incorreta.
b) A afirmativa I está incorreta e a II está correta.
c) As afirmativas I e II estão corretas.
d) As afirmativas I e II estão incorretas.

38) O acidente de trabalho constitui fator negativo para a
empresa, para o empregado e para a sociedade. Suas causas
e custos devem ser analisados. Com base no assunto, leia
as sentenças e assinale a alternativa correta:
I. Custo indireto do acidente de trabalho inclui todas as
despesas de fabricação, despesas gerais envolvidas,
lucros cessantes e demais fatores cuja incidência varia.
São, portanto, sempre muito menores em valor do que
os custos diretos com os acidentes de trabalho.
II. Custo direto do acidente é o total das despesas decorrentes
das obrigações para com os empregados expostos aos
riscos inerentes ao exercício do trabalho, como as despesas
com assistência médica e hospitalar dos acidentados e
respectivas indenizações, sejam estas diárias ou por
incapacidade permanente. Em geral, estas despesas devem
ser cobertas pelas companhias de seguro.
a) A afirmativa I está correta e a II está incorreta.
b) A afirmativa I está incorreta e a II está correta.
c) As afirmativas I e II estão corretas.
d) As afirmativas I e II estão incorretas.

39) Acidente de trabalho é um acontecimento involuntário
resultante tanto de um ato inseguro quanto de uma
situação inesperada que possa causar danos ao
trabalhador e à organização que o abriga. Os acidentes
são classificados em função de sua gravidade, de
maneiras diferentes. Leia abaixo algumas classificações
e definições sobre os tipos de acidentes e suas
consequências, e assinale a alternativa incorreta:
a) Acidentes sem afastamento são aqueles em que o
empregado, após ser medicado e atendido, retorna
imediatamente ao posto de trabalho.
b) Acidentes com afastamento são aqueles em que o
trabalhador, devido à natureza do ferimento, deve deixar
de imediato suas funções para submeter-se ao tratamento
de recuperação.
c) Acidentes de trabalho podem produzir incapacidade
temporária.
d) Os acidentes de trabalho com afastamento produzem
incessantemente a incapacidade total permanente,
incapacitando o trabalhador de retornar ao seu posto
dentro da empresa.

40) Leia a sentença e, de acordo com o descrito nas normas
de segurança do trabalho, preencha as lacunas correta
e respectivamente. “Todo acidente acontece porque ele
é provocado. Há duas razões que sempre fazem
acontecer um acidente: _____________________ e
________________”.
a) Ato inseguro; condição insegura.
b) Falta de experiência; cansaço.
c) Ato inseguro; falta de experiência.
d) Excesso de confiança; condição insegura.

41) A CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
do Trabalho, é uma comissão composta por membros
representantes dos empregados e da empresa,
regulamentada pela NR-5. Sobre a CIPA, leia as
sentenças abaixo e assinale a alternativa incorreta:
a) O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração
de um ano, permitida uma reeleição.
b) Os representantes dos empregados, titulares e suplentes,
serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem,
independentemente de filiação sindical, todos os
empregados da empresa compulsóriamente.
c) É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do
empregado eleito para cargo de direção de Comissões
Internas de Prevenção de Acidentes, desde o registro
de sua candidatura até um ano após o final de seu
mandato.
d) O empregador designará entre seus representantes o
Presidente da CIPA, e os representantes dos empregados
escolherão, entre os titulares, o vice-presidente.
42) Considera-se Equipamento de Proteção Individual - EPI,
todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado
pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos
suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no
trabalho. Quanto ao uso do EPI, cabe responsabilidades
ao empregador e ao trabalhador. Leia as sentenças sobre
estas responsabilidades e assinale a alternativa correta:
I. Entre algumas das responsabilidades, cabe ao
empregador: adquirir o EPI adequado ao risco de cada
atividade; exigir seu uso; fornecer ao trabalhador somente
o equipamento aprovado pelo órgão nacional competente
em matéria de segurança e saúde no trabalho; orientar
e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e
conservação.
II. Cabe ao empregado quanto ao EPI: usar, utilizando-o
apenas para a finalidade a que se destina; responsabilizarse pela guarda e conservação; comunicar ao empregador
qualquer alteração que o torne impróprio para uso; e,
cumprir as determinações do empregador sobre o uso
adequado.
a) A afirmativa I está correta e a II está incorreta.
b) A afirmativa I está incorreta e a II está correta.
c) As afirmativas I e II estão corretas.
d) As afirmativas I e II estão incorretas.

43) O exercício de trabalho em condições de periculosidade
assegura ao trabalhador a percepção de adicional de
30% (trinta por cento), incidente sobre o salário, sem
os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou
participação nos lucros da empresa. Sobre as atividades
e operações perigosas constantes na NR 16, leia as
sentenças e assinale a alternativa correta:
I. Para os fins desta Norma Regulamentadora são
consideradas atividades ou operações perigosas as
executadas com explosivos sujeitos à degradação
química ou autocatalítica e ação de agentes exteriores,
tais como, calor, umidade, faíscas, fogo, fenômenos
sísmicos, choque e atritos.
II. As quantidades de inflamáveis, contidas nos tanques de
consumo próprio dos veículos, serão consideradas para
efeito desta Norma.
a) A afirmativa I está correta e II está incorreta.
b) A afirmativa I está incorreta e II está correta.
c) As afirmativas I e II estão corretas.
d) As afirmativas I e II estão incorretas.
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44) A fiscalização do cumprimento das disposições legais
e/ou regulamentares sobre segurança e saúde do
trabalhador é uma atividade de grande relevância.
Baseado no tema, leia as sentenças e assinale a
alternativa correta:
I. O agente da inspeção do trabalho, com base em critérios
técnicos, poderá notificar os empregadores concedendo
prazos para a correção das irregularidades encontradas.
II. Aos processos resultantes da ação fiscalizadora é
facultado anexar quaisquer documentos, quer de
pormenorização de fatos circunstanciais, quer
comprobatórios, podendo, no exercício das funções de
inspeção do trabalho, o agente de inspeção do trabalho
usar de todos os meios, inclusive audiovisuais,
necessários à comprovação da infração.
a) A afirmativa I está correta a II está incorreta.
b) A afirmativa I está incorreta e a II está correta.
c) As afirmativas I e II estão corretas.
d) As afirmativas I e II estão incorretas.
45) A Consolidação das Leis do Trabalho - CLT estatui as
normas que regulam as relações individuais e coletivas
de trabalho, nela previstas. Baseado no tema, leia as
sentenças e assinale a alternativa incorreta:
a) Considera-se empregador a empresa, individual ou
coletiva, que, assumindo os riscos da atividade
econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal
de serviço.
b) Considera-se empregado toda pessoa física que prestar
serviços de natureza não eventual a empregador, sob a
dependência deste e mediante salário.
c) Cabe às empresas cumprir e fazer cumprir as normas
de segurança e medicina do trabalho; instruir os
empregados, através de ordens de serviço, quanto às
precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do
trabalho ou doenças ocupacionais; adotar as medidas
que lhes sejam determinadas pelo órgão regional
competente; facilitar o exercício da fiscalização pela
autoridade competente.
d) Haverá distinções relativas à espécie de emprego e à
condição de trabalhador, entre o trabalho intelectual,
técnico e manual.
46) Leia a sentença e preencha a lacuna corretamente:
“________________________ 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 NR. Deverá considerar as
questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade
de trabalhadores, privilegiando o instrumental clínicoepidemiológico na abordagem da relação entre sua
saúde e o trabalho. Deverá ter caráter de prevenção,
rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde
relacionados ao trabalho, inclusive de natureza
subclínica, além da constatação da existência de casos
de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde
dos trabalhadores. Deverá ser planejado e implantado
com base nos riscos à saúde dos trabalhadores,
especialmente os identificados nas avaliações previstas
nas demais NR.”
a) PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional.
b) ASO – Atestado de Saúde Ocupacional.
c) SESMT- Serviço Especializado em Engenharia de
Segurança e Medicina do Trabalho.
d) HST – Higiene e Segurança do Trabalho.
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47) A NR 11- Define normas de segurança para operação de
elevadores, guindastes, transportadores industriais e
máquinas
transportadoras.
Sobre
transporte,
movimentação, armazenagem e manuseio de materiais,
leia as sentenças e assinale a alternativa incorreta:
a) Deverá ser dada especial atenção aos cabos de aço, cordas,
correntes, roldanas e ganchos que deverão ser inspecionados,
permanentemente, substituindo-se as suas partes defeituosas.
b) Nos equipamentos de transporte, com força motriz própria,
o operador deverá receber treinamento específico, dado
pela empresa, que o habilitará nessa função.
c) Em todo o equipamento será indicado, em lugar visível, a
carga máxima de trabalho utilizada, não havendo carga
máxima definida por equipamento. O que define o limite
de peso da carga é a operação efetuada.
d) Os equipamentos utilizados na movimentação de materiais,
tais como ascensores, elevadores de carga, guindastes,
monta-carga, pontes-rolantes, talhas, empilhadeiras, guinchos,
esteiras-rolantes, transportadores de diferentes tipos, serão
calculados e construídos de maneira que ofereçam as
necessárias garantias de resistência e segurança e sejam
conservados em perfeitas condições de trabalho.

48) Leia a sentença e preencha a lacuna corretamente:
“__________________é qualquer área ou ambiente não
projetado para ocupação humana contínua, que possua
meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente
é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa
existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio.”
a) Espaço Mal Projetado.
b) Espaço Confinado.
c) Área Ergonômica.
d) Atmosfera IPVS
49) As medidas, métodos, equipamentos ou dispositivos de
controle do lançamento ou liberação dos contaminantes
gasosos, líquidos e sólidos devem ser submetidos ao
exame e à aprovação dos órgãos competentes conforme
definido pela NR 25. Leia as sentenças abaixo, sobre
resíduos industriais, e assinale a alternativa incorreta:
a) A empresa deve buscar a redução da geração de resíduos
por meio da adoção das melhores práticas tecnológicas e
organizacionais disponíveis.
b) Os resíduos líquidos e sólidos produzidos por processos e
operações industriais devem ser adequadamente coletados,
acondicionados, armazenados, transportados, tratados e
encaminhados à adequada disposição final pela empresa.
c) Os resíduos industriais devem ter destino adequado, sendo
proibido o lançamento ou a liberação no ambiente de
trabalho, de quaisquer contaminantes que possam
comprometer a segurança e saúde dos trabalhadores.
d) Entende-se como resíduos industriais aqueles
provenientes dos processos industriais, na forma sólida,
líquida ou gasosa ou combinação dessas, que, por suas
características físicas, químicas ou microbiológicas se
assemelhem aos resíduos domésticos.

50) Os empregadores devem adotar medidas de prevenção
contra incêndios, em conformidade com a legislação e
as normas técnicas aplicáveis. Baseado no tema, leia as
sentenças e assinale a alternativa correta:
I. O empregador deve providenciar, para todos os
trabalhadores informações sobre: utilização dos
equipamentos de combate ao incêndio; procedimentos
para evacuação dos locais de trabalho com segurança;
dispositivos de alarme existentes.
II. As saídas de emergência podem ser equipadas com
dispositivos de travamento que permitam fácil abertura do
interior do estabelecimento. Deverão ser fechadas à chave
ou presa durante a jornada de trabalho.
III. 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.
a) A afirmativa I está incorreta e as afirmativas II e III estão
corretas.
b) A afirmativa II está incorreta e as afirmativas I e III estão
corretas.
c) A afirmativa III está incorreta e as afirmativas I e II estão
corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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