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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU – MINAS GERAIS 
 

 

C A D E R N O  D E  P R O V A S  

CADERNO 

39 
CARGO:  

• TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
 

PROVAS: 

• PORTUGUÊS 
• NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
• RACIOCÍNIO LÓGICO 
• LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 
• ESPECÍFICA 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

 

1. Este caderno de provas contém um total de 50 (cinquenta) questões objetivas, sendo 10 de Por-
tuguês, 06 de Noções de Informática, 06 de Raciocínio Lógico, 08 de Legislação Municipal e 20 
Conhecimentos Específicos. Confira-o. 

2. Esta prova terá, no máximo, 4h (quatro horas) de duração, incluído o tempo destinado à transcri-
ção de suas respostas no gabarito oficial. 

3. Não perca tempo em questões, cujas respostas lhe pareçam difíceis, volte a elas se lhe sobrar 
tempo. 

4. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha de respostas, usando 
caneta esferográfica azul ou preta. 

5. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 
6. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com sua folha de respostas, devidamen-

te preenchidos e assinados. 
7. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a partir do 

efetivo início das mesmas. 
8. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a mesma poderá ser des-

tacada. 
9. O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado no endereço eletrônico www.fumarc.org.br, dois 

dias depois da realização da prova. 
10. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa prova. 

 

  

CONCURSO PÚBLICO 
27 / MAIO / 2012 
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  Prezado(a) candidato(a): 

Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo: 

 
Nº de Inscrição  Nome 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

PROVA DE PORTUGUÊS 

 
 

 
Instrução: As questões de 1 a 9 estão relacionadas com o texto a seguir. Leia-o atentamente antes de responder 
a elas. 

 
(______________________) 

 
Rosely Sayão 

 
1 Como a data em que se comemora o Dia das Mães está próxima, quero aproveitar e, em nome de muitas 
escolas, pedir perdão a mulheres que têm filhos que frequentam todos os níveis do ensino básico e da educação 
infantil. 
2 Senhoras mães: perdão por reclamarmos de seus filhos, por muitas vezes sugerirmos que eles possam ter 
algum problema emocional, físico ou intelectual e até solicitarmos que eles sejam levados a algum especialista. 
3 É que nossa tradição é a de lidar com alunos exemplares ou medianos, os quais não nos convocam a pen-
sar, refletir ou agir de modo diferente do que estamos acostumados. Então, para evitar que eles revelem as nos-
sas falhas e os nossos limites, adotamos essa postura de creditar a nossos alunos – os seus filhos – alguns defei-
tos que precisariam ou deveriam ser consertados. 
4 Senhoras mães: perdão por invadirmos tanto a privacidade de sua família, por fazermos tantas perguntas 
com a finalidade de ter informações que nem usaremos em benefício de seus filhos no exercício de nossa função. 
5 Afinal, saber se nosso aluno foi desejado como filho, como vivem seus pais e quais os problemas que en-
frentam e conhecer alguns segredos familiares, por exemplo, não facilita nosso trabalho pedagógico com os alu-
nos, por mais que digamos que sim. 
6 Senhoras mães: perdão por julgarmos e criticarmos a maneira como cuidam de seus filhos e os educam. 
Demos para acreditar, e nem sabemos ao certo o porquê, que sabemos mais do que vocês a respeito da educa-
ção familiar e nem nos damos conta de que, com os nossos próprios filhos, muitas vezes nos comportamos do 
mesmo jeito que vocês. Temos nos confundido no exercício de nosso papel e não raras vezes queremos educar 
vocês em vez de ajudarmos os nossos alunos. 
7 Senhoras mães: perdão por enviarmos tantos bilhetinhos e correspondências na agenda a respeito do que 
se passa com seu filho na escola, convocarmos sua presença para tantas reuniões coletivas e algumas pessoais 
e, inclusive, solicitarmos sua intervenção em assuntos que, na verdade, são entre seu filho e a escola. 
8 O problema é que não sabemos mais ao certo como lidar com crianças e adolescentes, não conseguimos 
encontrar estratégias para resolver as situações problemáticas diretamente com eles aqui no espaço escolar e, 
por isso, apelamos para sua intervenção na esperança de que as coisas se resolvam dessa forma. 
9 Senhoras mães: perdão por fazermos vocês pensarem que a vida escolar de seus filhos é a coisa mais 
importante da vida e, assim, contribuirmos para que a função materna fique tão parecida com a função docente. 
10 Por fim, perdão por insistirmos nessa história de comemoração do Dia das Mães e, assim, colocarmos tan-
tas mulheres em situações difíceis perante seus filhos. 
11 Esquecemos que muitas delas não podem, por razões que nem nos interessam –ou não querem – compa-
recer às festas que programamos com o intuito de agradar as mães de nossos alunos. E nessa hora – devemos 
reconhecer – nem nos lembramos de que não faz parte de nossas funções promover esse tipo de atividade. 
12 Sabemos que pedir perdão é pouco, senhoras mães. Por isso, nos comprometemos a fazer uma reflexão 
crítica de nosso trabalho. 

(Texto adaptado, disponível em: <http://blogdaroselysayao.blog.uol.com.br/>. Acesso em 2 maio 2012.) 
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QUESTÃO  01  

 
São títulos adequados para esse texto, EXCETO: 

 
a) Educação familiar 
b) Perdoem-nos, mães 
c) Por uma reflexão crítica sobre o papel da escola 
d) Até onde se pode responsabilizar as mães 

 

QUESTÃO  02  

 
Assinale a alternativa em desacordo com o texto. 

 
a) A função do professor e a da mãe são mais próximas do que se pensa. 
b) A autora fala assumindo o ponto de vista de um profissional da educação. 
c) A autora reconhece falhas nas cobranças de certas escolas. 
d) A escola às vezes se põe na posição de autoridade  em educação familiar. 

 

QUESTÃO  03  

 
Sobre esse texto, é CORRETO afirmar: 

 
a) Problemas que envolvem estudantes adolescentes devem ser resolvidos com a intervenção das mães. 
b) A autora acredita que não incumbe à escola comemorar o dia das mães. 
c) Cabe à escola diagnosticar problemas de desempenho dos alunos e contatar as famílias destes. 
d) A autora do texto tem como interlocutores, na pessoa das mães do alunos, os grupos familiares vinculados à 

escola. 
 

QUESTÃO  04  

 
Em todas as alternativas, a alteração realizada no trecho transcrito entre parênteses representa erro ou mudança 
de sentido, EXCETO: 

 
a) A questão é que não conseguimos lidar com crianças e adolescentes, [...] 

(O problema é que não sabemos mais ao certo como lidar com crianças e adolescentes, [...] – 8º §.) 

b) Senhoras mães: perdoem-nos por fazermos vocês acreditarem que a vida escolar de seus filhos é mais im-
portante que outras coisas [...]. 
(Senhoras mães: perdão por fazermos vocês pensarem que a vida escolar de seus filhos é a coisa mais importante da vi-
da [...] – 9º §.) 

c) E nesta hora (reconhecemos), a gente nem se lembra que não tem a menor obrigação de seguir esse tipo de 
atividade. 
(E nessa hora – devemos reconhecer – nem nos lembramos de que não faz parte de nossas funções promover esse tipo 
de atividade. – 11º §) 

d) Temos consciência de que pedir que nos perdoem é pouco, senhoras mães. 
(Sabemos que pedir perdão é pouco, senhoras mães. – 12º §) 

 

QUESTÃO  05  

 
I. A autora fala a partir do espaço escolar. 
II. Há problemas que devem ser resolvidos apenas no âmbito escolar. 
III. A autora se dirige sobretudo a mães de alunos que frequentam o ensino básico e infantil. 
 

Tendo em conta as afirmativas acima, estão CORRETAS: 
 

a) I, II e III. 
b) I e II, apenas. 
c) I e III, apenas. 
d) II e III, apenas. 
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QUESTÃO  06  

 
I. A escola costuma indagar às mães se os filhos destas foram desejados. 
II. As escolas reclamam dos alunos aos pais, garantindo a estes que suas crianças têm problemas. 
III. A escola não está preparada para lidar com crianças diferentes da média. 
 

Tendo em conta as afirmativas acima, estão CORRETAS: 
 

a) II e III, apenas. 
b) I, II e III. 
c) I e III, apenas. 
d) I e II, apenas. 

 

QUESTÃO  07  

 
É que nossa tradição é a de lidar com alunos exemplares ou medianos, os quais não nos convocam a pensar, 
refletir ou agir de modo diferente do que estamos acostumados. (3º §) 
 
O termo em destaque no trecho acima transcrito tem um equivalente CORRETO em: 

 
a) que usamos como exemplo 
b) cada indivíduo da mesma espécie ou variedade 
c) perfeitamente adaptados 
d) de comportamento ou intelecto irrepreensível  

 

QUESTÃO  08  

 
O substantivo composto “vale-transporte” se constitui de dois substantivos justapostos. Observe o verbete abaixo trans-
crito e, por analogia, indique a alternativa em que o plural de “vale-brinde” tenha sido CORRETAMENTE indicado: 
 
vale-transporte  s.m.  vale que o empregador fornece ao funcionário, seja a título de complementação salarial, 
seja mediante desconto no seu salário, para ser utilizado no pagamento do transporte de ida e volta ao trabalho � 
GRAM pl.: vales-transporte e vales-transportes (Dicionário Houaiss)  
 
a) vale-brindes e vales-brindes 
b) valem-brindes e vale-brindes 
c) vales-brinde e vales-brindes 
d) vales-brinde e valem-brindes 

 

QUESTÃO  09  

 
Assinale a alternativa que apresenta erro. 
 
a) Nesse país, cerca de 30% da população está obesa. 
b) O autor da novela afirmou que a personagem não vai mais casar-se. 
c) As despesas médicas-hospitalares foram pagas pelo seguro-saúde. 
d) Apenas 1% dos entrevistados se declarou a favor da medida. 

 

QUESTÃO  10  

 
Em todos as alternativas, a mudança na pontuação implica mudança de sentido, EXCETO: 

 
a) Não esperem por mim. 

Não, esperem por mim! 
b) Hoje em dia não penso mais assim. 

Hoje em dia, não penso mais assim. 
c) Só ela almoçou na cantina da empresa. 

Só, ela almoçou na cantina da empresa. 
d) Isso apenas? Eu decido. 

Isso apenas eu decido. 
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PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO  11  

 
Em relação aos tipos de gráficos do Microsoft Excel, versão português do Office XP, correlacione as colunas a 
seguir: 

 
Imagem Tipo de Gráfico 

I.     (    ) Superfície 

II.     (    ) Área 

III.     (    ) Colunas 

IV.     (    ) Barras 

 
Está CORRETA a seguinte sequência de respostas: 
 
a) III, II, I, IV. 
b) II, III, I, IV. 
c) II, III, IV, I. 
d) III, II, IV, I. 

 

QUESTÃO  12  

 
Considere a planilha a seguir do Microsoft Excel, versão português do Office XP. 

 

 
 

Analise as seguintes afirmativas. 
 
I. A célula A3 pode ser resultado da fórmula “=SOMA(A1:A2)”. 
II. A célula C3 pode ser resultado da fórmula “=SOMA(A1:C1)”. 
III. A célula C2 pode ser resultado da fórmula “=SOMA(A1;B3)”. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
a) A afirmativa I está errada, e as afirmativas II e III estão corretas.  
b) A afirmativa II está errada, e as afirmativas I e II estão corretas.  
c) A afirmativa III está errada, e as afirmativas I e III estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

QUESTÃO  13  

 
São comandos disponíveis no menu “Formatar” do Microsoft Word, versão português do Office XP, EXCETO: 

 
a) Bordas e sombreamento... 
b) Parágrafo... 
c) Fonte... 
d) Figura... 
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QUESTÃO  14  

 
Assinale a opção que permite abrir a janela “Imprimir” no Microsoft Word, versão português do Office XP: 

 
a) “Ctrl+P” 
b) “Ctrl+I”  
c) “Alt+P” 
d) “Alt+I” 

 

QUESTÃO  15  

 
Analise as seguintes afirmativas sobre a estrutura de uma mensagem de correio eletrônico no Microsoft Outlook 
Express 6, versão português. 

 
I. No campo “Para”, o usuário deve informar o endereço eletrônico dos destinatários da mensagem. 
II. No campo “Cc”, o usuário deve informar o endereço eletrônico dos destinatários que deverão receber uma 

cópia da mensagem. 
III. No campo “Cco”, o usuário deve informar o endereço eletrônico para o qual os destinatários deverão respon-

der a mensagem. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) A afirmativa I está errada, e as afirmativas II e III estão corretas. 
b) A afirmativa II está errada, e as afirmativas I e II estão corretas.  
c) A afirmativa III está errada, e as afirmativas I e III estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

QUESTÃO  16  

 
Assinale a opção que permite selecionar todo o conteúdo de uma pasta no Windows Explorer do Microsoft Win-
dows XP, versão português. 

 
a) “Ctrl+T”  
b)  “Ctrl+A” 
c)  “Ctrl+S” 
d) “Ctrl+M” 

 

PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO  17  

 
Uma churrascaria tem preços diferenciados de rodízio para homens, mulheres e crianças. Veja a tabela de preços 
abaixo. 

 
RODÍZIO  –  (Preço por pessoa)              

   Homem   R$ 35,00 

   Mulher   R$ 30,00 
   Criança   R$ 15,00 

 
Um grupo de 7 pessoas, com 2 homens, 2 mulheres e 3 crianças, almoçou nessa churrascaria. O valor total do 
rodízio pago por esse grupo foi de: 

 
a) R$ 175,00 
b) R$ 185,00 
c) R$ 220,00 
d) R$ 245,00 
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QUESTÃO  18  

 
Pedro nasceu em 1930 e casou com exatos 27 anos. Cinco anos depois nasceu seu único filho. Quando Pedro 
teve seu  primeiro neto, seu filho tinha exatos 30 anos. Em que ano nasceu o neto 
de Pedro? 

 
a) 1 957 
b) 1 962 
c) 1 987 
d) 1 992 

 

QUESTÃO  19  

 
Bernardo pagou uma compra de R$ 8,50 com uma nota de R$ 10,00 e recebeu o troco em moedas de R$ 0,25. 
Quantas moedas ele recebeu? 
 
a) 4 
b) 5 
c) 6 
d) 7 

 
QUESTÃO  20  

 
Adriano gastou 15% do dinheiro que tinha e ainda ficou com R$ 42,50. A quantia que Adriano tinha era: 

 
a) R$ 52,50 
b) R$ 50,00 
c) R$ 48,50 
d) R$ 47,00 

 
QUESTÃO  21  

 
Maria trabalha como digitadora numa editora de livros. Para entregar um trabalho em 12 dias, Maria digita 20 pá-
ginas por dia. Para entregar o mesmo trabalho em 10 dias, o número de páginas que ela  digitará por dia será:  

 
a) 17 
b) 18 
c) 24 
d) 30 
 

QUESTÃO  22  

 
Giovanna possui três lotes quadrados: um deles tem lado de 10 metros, e os outros dois têm lados de 20 metros 
cada. Giovanna quer trocar os três lotes por outro lote quadrado cuja área seja a soma das áreas daqueles três 
lotes. A medida do lado do novo lote, em metros, será: 

 
a) 20 
b) 25 
c) 28 
d) 30  
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PROVA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

 

QUESTÃO  23  

 
Marque a alternativa INCORRETA. 
 
a) O poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, que se compõe de vereadores representantes do povo 

paracatuense, eleitos na forma da lei. 
b) São condições de elegibilidade para o mandato do Vereador, dentre outros, a nacionalidade brasileira e ser 

alfabetizado. 
c) Para os vereadores da Câmara Municipal de Paracatu, cada legislatura terá a duração de 5 (cinco) anos. 
d) As deliberações da Câmara Municipal serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de 

seus membros, salvo disposição em contrário da Lei Orgânica. 
 

QUESTÃO  24  

 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
a) O Vereador não poderá, desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato com pessoa física. 
b) Perderá o mandato o Vereador que fixar residência no Município de Paracatu. 
c) Perderá o mandato o Vereador que tomar posse dentro do prazo. 
d) O Vereador que se utilizar do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa 

perderá o mandato. 
 

QUESTÃO  25  

 
Examine com atenção as afirmações abaixo: 
 
I. O Poder Executivo no município é exercido pelos Vereadores, com funções políticas, executivas e administra-

tivas, auxiliado pelos Secretários Municipais, Chefe de Gabinete e Procuradores.  
II. A eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizar-se-á simultaneamente, para mandato de 5 (cinco) anos, por 

eleição direta, em sufrágio universal e secreto. 
III. O Prefeito poderá ser reeleito para um único período subsequente, assim como quem o houver sucedido ou 

substituído no curso do mandato. 
IV. Substituirá o Prefeito, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-Prefeito. 

 
São afirmações CORRETAS: 
 
a) I, II, III e IV. 
b) I, II, III e IV apenas. 
c) I, II e III apenas. 
d) III e IV apenas. 
 

QUESTÃO  26  

 
Ao Município compete prover a tudo quanto seja de seu peculiar interesse e do bem estar da população, cabendo-
lhe, dentre outras atribuições: 
 
a) Nomear, após aprovação do Senado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Su-

periores. 
b) Cassar a licença de clube, boate e outros estabelecimentos de lazer e diversão que praticarem atos racistas 

ou discriminatórios. 
c) Realizar atividades de defesa civil, inclusive de combate a incêndios e prevenção de acidentes naturais, em 

coordenação com a União e o Estado. 
d) Promover a proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico local, observada a le-

gislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. 
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QUESTÃO  27  

 
O cargo público é provido mediante: 
 
a) Nomeação, promoção, readaptação, reversão, demissão e contratação. 
b) Nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento e reintegração. 
c) Nomeação, demissão, readaptação, reversão, aproveitamento e reintegração. 
d) Nomeação, promoção, contratação, reversão, aproveitamento e reintegração. 
 

QUESTÃO  28  

 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
a) A nomeação para o exercício de cargo em comissão depende de aprovação em concurso público. 
b) Promoção é a passagem do servidor de um cargo efetivo para um cargo em comissão, na mesma carreira. 
c) O servidor que sofre limitação de sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica, será rea-

daptado, mediante investidura em cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limi-
tação sofrida. 

d) Aproveitamento é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez e dar-se-á em cargo de atribui-
ções e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. 

 

QUESTÃO  29  

 
O servidor pode se ausentar do serviço pelos seguintes motivos, EXCETO: 
 
a) Por um dia, em dias de jogos olímpicos da Seleção Brasileira. 
b) Por oito dias consecutivos, em razão de falecimento do cônjuge, companheiro, pais, filho ou menor sob sua 

guarda ou tutela. 
c) Por um dia, para doação de sangue e para se alistar como eleitor. 
d) Por cinco dias, por motivo de casamento. 
 
QUESTÃO  30  

 
Com base no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paracatu, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
a) É dever do servidor exercer com zelo e dedicação as atribuições do seu cargo. 
b) É dever do servidor cumprir as ordens superiores, mesmo que ilegais. 
c) Ao servidor é proibido ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato. 
d) É dever do servidor ser assíduo e pontual ao serviço. 

 

PROVA ESPECÍFICA DE TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALH O 

 
 

QUESTÃO  31  

 
A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI, Equipamento de Proteção Individual, ade-
quado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias, EXCETO: 
 
a) Sempre que as medidas de proteção coletiva não oferecerem completa proteção contra os riscos de aciden-

tes do trabalho e/ou de doenças profissionais e do trabalho. 
b) Para atender a situações de emergência. 
c) Sempre que as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis. 
d) Depois que as medidas de proteção coletiva tiverem sido implantadas. 
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QUESTÃO  32  

 
A partir da NR 10 - Instalações e Serviços em Eletricidade, e a proteção contra o risco de contato, é CORRETO 
afirmar: 
 
a) Todas as partes das instalações elétricas devem ser projetadas e executadas de modo que seja possível pre-

venir, por meios seguros, os perigos de choque elétrico e todos os outros tipos de acidentes.  
b) As partes de instalações elétricas a serem operadas, ajustadas ou examinadas, devem ser dispostas de mo-

do a permitir um espaço suficiente para trabalho eficiente.  
c) As partes das instalações elétricas, não cobertas por material isolante, na impossibilidade de se conservarem 

distâncias que evitem contatos casuais, podem ser isoladas por obstáculos que ofereçam, de forma segura, 
resistência a esforços mecânicos usuais.  

d) Toda instalação ou peça condutora que não faça parte dos circuitos elétricos, mas que, eventualmente, possa 
ficar sob tensão, pode ser aterrada, desde que esteja em local acessível a contatos.  

 

QUESTÃO  33  

 
As instalações sanitárias dos canteiros de obras devem, de acordo com a NR 18 - Condições e Meio Ambiente de 
Trabalho na Indústria da Construção:  
 
a) não se ligar diretamente com os locais destinados às refeições e ser independente para homens e mulheres, 

quando necessário. 
b) ter pé-direito mínimo de 2,50m, e estar situadas em locais de fácil e seguro acesso, não sendo permitido um 

deslocamento superior a 150 metros do posto de trabalho aos gabinetes sanitários, mictórios e lavatórios.   
c) ter paredes de material resistente e lavável, inclusive de madeira, e ter pisos impermeáveis, laváveis e de 

acabamento antiderrapante. 
d) ser mantidas em perfeito estado de conservação e higiene, com portas de acesso que impeçam o devassa-

mento, construídas de modo a manter o resguardo conveniente. 
 

QUESTÃO  34  

 
Avaliados os requisitos técnicos mínimos que devem ser observados nas edificações, para garantir segurança e 
conforto aos que nelas trabalhem, é correto afirmar que os locais de trabalho devem ter de pé-direito, no mínimo: 
 
a) 3,05 m assim considerada a altura de piso a piso. 
b) 3,00 m assim considerada a altura livre do piso ao teto. 
c) 3,10 m assim considerada a altura de teto a teto. 
d) 2,80 m assim considerada a altura livre do piso ao teto. 

 

QUESTÃO  35  

 
Cabe apenas ao presidente da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes: 
 
a) Manter o empregador informado sobre os trabalhos da CIPA. 
b) Executar atribuições que lhe forem delegadas. 
c) Encaminhar os pedidos de reconsideração das decisões da CIPA. 
d) Constituir a comissão eleitoral. 

 

QUESTÃO  36  

 
Conforme a NR-9, Norma Regulamentadora 9 – Progama de Prevenção de Riscos Ambientais, o reconhecimento 
dos riscos ambientais deverá conter diversos itens, quando aplicáveis, EXCETO: 
 
a) A descrição das medidas de controle já existentes. 
b) Todos os danos à saúde relacionados aos riscos identificados, disponíveis na literatura técnica. 
c) A caracterização das atividades e do tipo da exposição 
d) A identificação das possíveis trajetórias e dos meios de propagação dos agentes no ambiente de trabalho. 
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QUESTÃO  37  

 
Considerando-se os trabalhos a céu aberto, conforme a NR-21, aos trabalhadores que residirem no local do traba-
lho, deverão ser oferecidos alojamentos que apresentem adequadas condições sanitárias, dentre as quais é cor-
reto indicar: 
 
a) As casas deverão ser executadas com uma distância de pelo menos 20m entre elas. 
b) As casas de moradia serão construídas em locais arejados, livres de vegetação e afastadas no mínimo 

150,00m dos depósitos de feno ou estercos, currais, estábulos, pocilgas e quaisquer viveiros de criação. 
c) As fossas negras deverão estar, no mínimo, a 10,00m do poço de água, e a 15,00m da casa, em lugar livre 

de enchentes e a jusante do poço. 
d) Toda moradia disporá de, pelo menos, um dormitório, uma cozinha e um compartimento sanitário. 

 

QUESTÃO  38  

 
Em relação às Normas Regulamentadoras de Saúde e Segurança no Trabalho, cabe ao empregado: 
 
a) Colaborar com a empresa na aplicação das Normas Regulamentadoras. 
b) Determinar os procedimentos que deverão ser adotados em caso de acidente do trabalho e doenças profissi-

onais ou do trabalho. 
c) Notificar as empresas, estipulando prazos, para eliminação e/ou neutralização de insalubridade. 
d) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho. 

 

QUESTÃO  39  

 
Em um órgão publico o treinamento da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) deve contemplar, no 
mínimo, os seguintes itens: 
 
a) Princípios gerais de higiene do trabalho e de medidas de controle dos riscos. 
b) Noções sobre a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e medidas de tratamento. 
c) Noções sobre as legislações trabalhista e previdenciária relativas à segurança e saúde no trabalho. 
d) Metodologia de investigação e análise de acidentes e doenças do trabalho. 

 

QUESTÃO  40  

 
Em uma obra, no empilhamento de sacos, pode-se utilizar uma escada removível de madeira, com as seguinte 
característica: 
 
a) Largura mínima de 0,90m. 
b) Lance único de degraus com acesso a um patamar final. 
c) Altura máxima, em relação ao solo, de 2,50m.  
d) Corrimão ou guarda-corpo na altura de 0,80m em toda a extensão. 

 

QUESTÃO  41  

 
NÃO é uma atribuição da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes): 
 
a) Identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar o mapa de riscos, com a participação do menor núme-

ro de trabalhadores, sem assessoria do SESMT, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho, onde houver. 

b) Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas de segurança e saúde 
no trabalho. 

c) Participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de prevenção necessárias, bem como 
da avaliação das prioridades de ação nos locais de trabalho. 

d) Realizar, periodicamente, verificações nos ambientes e condições de trabalho visando à identificação de situ-
ações que venham a trazer riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores. 
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QUESTÃO  42  

 
Nas obras, os guinchos de elevação devem satisfazer aos seguintes requisitos, EXCETO:  
 
a) Possuir segunda trava de segurança. 
b) Ter dispositivo que impeça o retrocesso do tambor.  
c) Ser acionado por meio de alavancas e manivelas, e automaticamente, na subida do andaime. 
d) Ser dotado de capa de proteção da catraca.  
 

QUESTÃO  43  

 
ASO, Atestado de Saúde Ocupacional, emitido para cada exame  medico realizado, deverá conter, EXCETO: 
 
a) Os riscos ocupacionais específicos existentes, ou a ausência deles, na atividade do empregado. 
b) Definição de apto ou inapto para a função específica que o trabalhador vai exercer, exerce ou exerceu, com 

indicação de período de validade dessa definição. 
c) Indicação dos procedimentos médicos a que foi submetido o  trabalhador, incluindo os exames complementa-

res e a data em que foram realizados. 
d) Nome do médico coordenador, quando houver, com respectivo CRM. 
 

QUESTÃO  44  

 
PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) NÃO deve incluir a realização obrigatória de exa-
me médico: 
 
a) De retorno ao trabalho. 
b) Periódico. 
c) De mudança de estabelecimento. 
d) Demissional. 
 

QUESTÃO  45  

 
Observada a NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Loca is de Trabalho, n os estabelecimentos em 
que trabalhem mais de 300 operários, é obrigatória a existência de refeitório, não sendo permitido aos trabalhado-
res tomarem suas refeições em outro local do estabelecimento. O refeitório deverá apresentar: 
 
a) Área de 1,50m² por usuário, abrigando, de cada vez, 1/3 (um terço) do total de empregados por turno de tra-

balho. 
b) Área de 1,00m² por usuário, abrigando, de cada vez, 1/3 (um terço) do total de empregados por turno de tra-

balho. 
c) Área de 1,00m² por usuário, abrigando, de cada vez, 1/2 (metade) do total de empregados por turno de traba-

lho. 
d) Área de 1,50m² por usuário, abrigando, de cada vez, 1/2 (metade) do total de empregados por turno de traba-

lho. 
 

QUESTÃO  46  

 
Os engenheiros de segurança do trabalho, os médicos do trabalho e os enfermeiros do trabalho, do Serviço Espe-
cializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho de uma empresa ou órgão poderão ficar cen-
tralizados, no caso de: 
 
a) Frentes de trabalho, no mesmo estado, com menos de 1000 empregados. 
b) Canteiros de obras, no distrito federal, com mais de 1000 empregados. 
c) Frentes de trabalho, no mesmo território, com mais de 1000 habitantes. 
d) Canteiros de obras, em mais de um estado, com mais de 1000 empregados. 
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QUESTÃO  47  

 
Para as instalações e áreas de trabalho de máquinas e equipamentos, deve-se observar, EXCETO: 
 
a) A distância mínima entre máquinas e equipamentos deve ser de 0,60m a 0,80m, a critério da autoridade 

competente em segurança e medicina do trabalho. 
b) Entre partes móveis de máquinas e/ou equipamentos, deve haver uma faixa livre variável de 0,70m a 1,30m, 

a critério da autoridade competente em segurança e medicina do trabalho. 
c) As máquinas e os equipamentos de grandes dimensões devem ter escadas e passadiços de no mínimo 

0,90m. 
d) As vias principais de circulação, no interior dos locais de trabalho, e as que conduzem às saídas devem ter, 

no mínimo, 1,20m de largura e ser devidamente demarcadas e mantidas permanentemente desobstruídas. 
 

QUESTÃO  48  

 
Para fins de aplicação das Normas Regulamentadoras – NR, considera-se “local de trabalho”: 
 
a) A área de trabalho móvel e temporária, onde se desenvolvem operações de apoio e execução à construção, 

demolição ou reparo de uma obra. 
b) A menor unidade administrativa ou operacional compreendida no mesmo estabelecimento.  
c) A área do trabalho fixa e temporária, onde se desenvolvem operações de apoio e execução à construção, 

demolição ou reparo de uma obra.  
d) A área onde são executados os trabalhos. 
 

QUESTÃO  49  

 
Quanto ao EPI, Equipamento de Proteção Individual, obriga-se o empregador a, EXCETO: 
 
a) substituí-lo, imediatamente, quando danificado ou extraviado. 
b) responsabilizar-se por sua guarda e conservação. 
c) responsabilizar-se pela sua higienização e manutenção periódica. 
d) tornar obrigatório o seu uso. 

 

QUESTÃO  50  

 
Segundo os materiais considerados para a classificação de fogo adotada pala NR 23 - Proteção Contra Incêndios, 
assinale a afirmativa CORRETA. 
 
a) Classe A: são materiais de fácil combustão com a propriedade de queimar em sua superfície e profundidade, 

e que deixam resíduos, como: madeira, papel. 
b) Classe B: são considerados os inflamáveis os produtos que queimem somente em sua superfície, não dei-

xando resíduos, como óleo, graxas, tecidos, fibras, vernizes, tintas, gasolina. 
c) Classe C: quando ocorrem em equipamentos elétricos energizados ou não, como motores, transformadores, 

quadros de distribuição, fios. 
d) Classe D: elementos pirofóricos como magnésio, zircônio, titânio e tintas. 
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