CONCURSO PÚBLICO
Edital nº 01/2013

TÉCNICO DE SEGURIDADE SOCIAL
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Código 204

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1 - Este caderno contém as questões da PROVA OBJETIVA.
2 – Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida ao final deste caderno.
3 - Ao receber a Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA:
 confira seu nome, número de inscrição e o cargo;
 assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
4 - Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
 use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
 preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta
solicitada em cada questão;
 assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta NÃO será
computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas
ou questões rasuradas.
NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA.
O tempo de duração das provas abrange a assinatura da Folha de Respostas, a transcrição das respostas
do Caderno de Questões da Prova Objetiva para a Folha de Respostas.
ATENÇÃO - Nos termos do Edital nº 01/2013, “Poderá ainda ser eliminado o candidato que [...]: portar
arma(s) no local de realização das provas [...]; portar, mesmo que desligados [...] quaisquer equipamentos
eletrônicos [...] ou de instrumentos de comunicação interna ou externa, tais como telefone celular [...]
entre outros; deixar de entregar a Folha de Resposta da Prova Objetiva [...].” (subitem 9.4.31, alíneas “d”, “e”
e “i”)

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: QUATRO HORAS
Data: ____/____/______

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a).

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno
contém, ao todo, 60 (sessenta) questões objetivas  cada
uma constituída de 4 (quatro) alternativas — assim distribuídas:
15 (quinze) questões de Língua Portuguesa, 5 (cinco)
questões de Informática, 15 (quinze) questões de Legislação
Institucional e 25 (vinte e cinco) questões de Conhecimentos
Específicos, todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador
de provas para que ele tome as providências necessárias.
Caso V.Sa. não observe essa recomendação, não lhe caberá
qualquer reclamação ou recurso posteriores.
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Língua Portuguesa
INSTRUÇÃO - Com base na interpretação do texto a seguir, responda às questões
de 1 a 9.

O recado dos ninjas
O nome parece uma piada, ou melhor, é uma piada. “Mídia Ninja” soa como nome
de filme cômico. Lembra na hora a saga das Tartarugas ninjas, o pastelão que misturava
pizza, kung fu e efeitos especiais de segunda – e que, assim mesmo, virou mania. Que
existe uma ironia escancarada na coisa toda, disso não há nenhuma dúvida.
No Facebook, o símbolo da Mídia Ninja não tem tartarugas. Não parece gozação.
O que vemos ali é a imagem em preto e branco de um rosto mascarado. Na figura em
close, em alto contraste, só identificamos os olhos amendoados. Podem ser olhos
orientais ou, quem sabe, olhos palestinos. Têm um toque feminino, mas isso não é certo.
Talvez sejam apenas adolescentes. O modo como o tecido escuro cobre aquela face
lembra a indumentária daqueles acrobatas de filmes de artes marciais que decepam
cabeças com espadas uivantes. Ou talvez seja inspirado na figura de um garoto da
intifada. Ou, ainda, num presidiário brasileiro amotinado, que esconde sua fisionomia por
trás da camiseta enrolada na cabeça. O símbolo da Mídia Ninja, enfim, não nos conta
uma anedota. Em vez disso, representa uma figura limítrofe entre a lei e a insurreição,
entre a luz e a sombra, entre a candura e a violência, como a nos avisar que a Mídia Ninja
opera na fronteira: pode ser um trocadilho de jovens jornalistas brincalhões ou uma
maldição contra a imprensa que se permitiu envelhecer.
Podemos saber, desde já, é que esse grupo que sai por aí fazendo reportagens
com celulares ocupou um espaço que a imprensa profissional ainda não tinha alcançado.
Seus integrantes vivem nas passeatas que viraram rotina nas cidades brasileiras a partir
de junho. Normalmente, as imagens e as histórias contadas por esse exército digital ia ao
ar nas redes sociais. A partir de julho, conquistaram ruidosamente o horário nobre.
Entraram com grande pompa no Jornal Nacional, com crédito e tudo. Algumas imagens
dos protestos – e das prisões efetuadas desastradamente pelos policiais – só os ninjas
tinham. Para mostrar o que tinha acontecido, o Jornal Nacional recorreu a eles.
Esse episódio não tem nada de banal. Prestemos atenção ao detalhe: os
militantes da Mídia Ninja trafegam à vontade por aglomerações a que os repórteres
engravatados dos grandes noticiários não são bem-vindos. Têm acesso a cenas que
ficam além do alcance das câmeras das grandes emissoras. É por isso que, quando se
trata de mostrar ao telespectador o que se passou numa manifestação – e essas
manifestações têm sido as principais notícias do dia –, os telejornais precisam contar com
o prestimoso auxílio das lentes ninjas. Não nos esqueçamos: os ninjas operam na
fronteira entre a ordem pacata das ruas e a sublevação, entre a luz dos holofotes da TV e
a sombra. Nessa fronteira, eclodem hoje notícias essenciais e, sem os ninjas, o país não
veria nada disso.
São notícias que perturbam. Em julho, elas revelaram abusos de agentes policiais.
Ao mesmo tempo, são notícias boas. Por todos os motivos, o cidadão tem o direito de
saber da conduta indevida dos agentes da lei. Portanto, é ótimo que os ninjas nos ajudem
a nos informar.
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Mas isso não é tudo. A Mídia Ninja não substitui a imprensa profissional, nem se
deve esperar isso dela. Seus integrantes não constituem uma redação independente, mas
um agrupamento engajado nos protestos. Eles não são observadores distanciados da
cena que reportam. Em lugar disso, atuam dentro da cena, são parte dela. Eles mesmos
não escondem isso. No vocabulário deles, a palavra ninja não é apenas uma brincadeira
com tartarugas que desferem pernadas por aí, mas um acrônimo que significa “narrativas
independentes, jornalismo e ação”. Nessa breve expressão, temos um manifesto bem
claro. Os ninjas fazem jornalismo engajado, comprometido com a ação. Não escondem
isso de ninguém. Declaram seu engajamento e, assim, protegem a própria credibilidade.
Mesmo sem concordar com eles, podemos confiar neles, pois não ocultam os próprios
propósitos.
Nesse ponto, os ninjas deixam um recado bem claro aos jornalistas profissionais
e às redações que prometem ser independentes: as motivações de cada órgão de
imprensa devem ser total e radicalmente transparentes. O jornalismo brasileiro será
melhor se, ao contrário dos ninjas, souber se distanciar criticamente dos fatos que cobre –
e se, exatamente como os ninjas, for capaz de explicitar com todas as letras os
compromissos que tem. Se cuidasse disso, talvez tivesse mais trânsito nas fronteiras.

Questão 1
O significado da palavra destacada foi traduzido CORRETAMENTE em
A) “Lembra na hora a saga das Tartarugas ninjas, o pastelão que misturava pizza, kung
fu e efeitos especiais de segunda – e que, assim mesmo, virou mania”. COMÉDIA.
B) “Em vez disso, representa uma figura limítrofe entre a lei e a insurreição, entre a luz e
a sombra, entre a candura e a violência” [...]. INOCÊNCIA.
C) “Entraram com grande pompa no Jornal Nacional, com crédito e tudo.”
ESPONTANEIDADE.
D) “[...] e essas manifestações têm sido as principais notícias do dia –, os telejornais
precisam contar com o prestimoso auxílio das lentes ninjas.” OBRIGATÓRIO.

Questão 2
Leia o seguinte trecho:
“No vocabulário deles, a palavra ninja não é apenas uma brincadeira com tartarugas que
desferem pernadas por aí, mas um acrônimo que significa ‘narrativas independentes,
jornalismo e ação.”
Nesse trecho, a palavra acrônimo significa
A) expressão de sentido metafórico ou figurado.
B) expressão irônica, que sugere o oposto do que se diz .
C) trocadilho, que explora a semelhança de sons entre palavras.
D) palavra formada pelas primeiras letras ou sílabas de uma expressão.
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Questão 3
No desenvolvimento do texto, o autor utiliza os recursos descritos nas alternativas,
EXCETO:
A) Compara o modo de atuação dos militantes da Mídia Ninja com o dos jornalistas das
grandes emissoras.
B) Explora o uso da palavra ninja em outro contexto e as sugestões associadas ao
símbolo da Mídia Ninja nas redes sociais.
C) Sugere, com a expressão usada no título, sua oposição ao modo de agir dos
militantes da Mídia Ninja.
D) Usa a primeira pessoa do plural para representar-se no texto em conjunto com o leitor
previsto.

Questão 4
Identifique a passagem em que o autor convida diretamente o leitor a participar de suas
reflexões.
A) “Não nos esqueçamos: os ninjas operam na fronteira entre a ordem pacata das ruas e
a sublevação [...]”.
B) “[...] a Mídia Ninja opera na fronteira: pode ser um trocadilho de jovens jornalistas
brincalhões ou uma maldição contra a imprensa que se permitiu envelhecer.”
C) “Por todos os motivos, o cidadão tem o direito de saber da conduta indevida dos
agentes da lei.”
D) “Portanto, é ótimo que os ninjas nos ajudem a nos informar.”

Questão 5
De acordo com o texto, a credibilidade da mídia ninja deve-se basicamente ao fato de
seus militantes
A) constituírem um grupo organizado e bem preparado tecnicamente.
B) noticiarem os acontecimentos com objetividade e isenção.
C) revelarem claramente seus pontos de vista e propósitos.
D) utilizarem recursos mais avançados do que os da grande imprensa.

5

Questão 6
Infere-se que, na visão do autor, a Mídia Ninja ganhou espaço nas grandes emissoras
PORQUE
A) incentiva os cidadãos a se engajarem em movimentos e manifestações sociais.
B) registra cenas que apenas quem está vivendo os acontecimentos pode captar.
C) revela acontecimentos intencionalmente encobertos pelas autoridades.
D) substitui, com vantagens, o já ultrapassado jornalismo tradicional.

Questão 7
Do ponto de vista do autor, é aconselhável que o jornalismo brasileiro
A) denuncie as condutas inadequadas das autoridades.
B) engaje-se nos movimentos sociais e suas manifestações.
C) faça uso das novas tecnologias das redes sociais.
D) informe com distanciamento crítico e transparência.

Questão 8
A substituição da expressão sublinhada pelo termo em destaque ALTERA o sentido da
passagem citada em
A) “[...] o pastelão que misturava pizza, kung fu e efeitos especiais de segunda – e que,
assim mesmo, virou mania.” APESAR DISSO.
B) “Talvez sejam apenas adolescentes.” TAMBÉM
C) “O símbolo da Mídia Ninja, enfim, não nos conta uma anedota.” EM SUMA.
D) “[...] ocupou um espaço que a imprensa profissional ainda não tinha alcançado.” ATÉ
ENTÃO.
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Questão 9
Ocorre uma concordância verbal em DESACORDO com a norma culta em
A) “Podemos saber, desde já, é que esse grupo que sai por aí fazendo reportagens com
celulares ocupou um espaço que a imprensa profissional ainda não tinha alcançado.”
B) “Normalmente, as imagens e as histórias contadas por esse exército digital ia ao ar
nas redes sociais.”
C) “É por isso que, quando se trata de mostrar ao telespectador o que se passou numa
manifestação – e essas manifestações têm sido as principais notícias do dia –, os
telejornais precisam contar com o prestimoso auxílio das lentes ninjas.”
D) “Nesse ponto, os ninjas deixam um recado bem claro aos jornalistas profissionais e às
redações que prometem ser independentes: as motivações de cada órgão de
imprensa devem ser total e radicalmente transparentes.”

Questão 10
Assinale a alternativa em que, de acordo com a norma culta da língua portuguesa, a
lacuna da frase pode ser preenchida pelo pronome relativo ONDE.
A) “Em junho, será realizada a Copa das Confederações, _____ algumas seleções de
futebol estarão representando seus países na disputa pelo título.”
B) “Na passeata dos Cem Mil, no Rio, num momento _____ o Brasil vivia o auge da
ditadura militar, não havia nenhum manifestante de rosto coberto.”
C) “O modo como o tecido escuro cobre aquela face lembra a indumentária daqueles
acrobatas de filmes marciais _____ decepam cabeças com espadas uivantes.”
D) “O tempo passou, eu me casei, tive os gêmeos e fui morar na área rural, _____ era
ainda mais difícil estudar.”

Questão 11
“Ambas incentivam o indivíduo, escondido pelo grupo, a agir com uma brutalidade que ele
não mostraria se estivesse sozinho.”
No período acima, a passagem sublinhada exerce a função sintática de
A) oração subordinada adverbial condicional.
B) oração subordinada adverbial final.
C) oração subordinada substantiva completiva nominal.
D) oração subordinada substantiva objetiva indireta.
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Questão 12
Assinale a alternativa em que a frase apresenta INCORREÇÃO no uso ou não uso de
crase.
A) Cobrir o rosto é compreensível em manifestantes que se opõem as instituições
autoritárias.
B) Cobrir o rosto é compreensível em manifestantes que se opõem a medidas
autoritárias.
C) Cobrir o rosto é compreensível em manifestantes que se opõem à prepotência da
polícia.
D) Cobrir o rosto é compreensível em manifestantes que se opõem às decisões do
governo.

Questão 13
“Como a PM não entra mais nessa, eles mesmos iniciam o quebra-quebra.”
Sem alteração de sentido e sem prejuízo para a correção gramatical, é possível substituir
o conetivo sublinhado por
A) por que.
B) caso.
C) visto que.
D) quando.
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Questão 14
Assinale a alternativa em que a reescrita da frase provocou alteração de seu sentido
original.
A) “Esse grupo que sai por aí fazendo reportagens com celulares ocupou um espaço
que a imprensa profissional ainda não tinha alcançado.”
Um espaço que a imprensa profissional ainda não alcançara foi ocupado por esse
grupo que sai por aí fazendo reportagens com celulares.
B) “O cidadão tem direito de saber de fatos como a conduta indevida dos agentes da
lei; portanto, é ótimo que os ninjas nos ajudem a nos informar.”
É ótimo que os ninjas nos ajudem a nos informar, pois o cidadão tem direito de
saber de fatos como a conduta indevida dos agentes da lei.
C) “Mesmo sem concordar com eles, podemos confiar neles, pois não ocultam os
próprios propósitos.”
Ainda que não concordemos com eles por não ocultarem os próprios propósitos,
podemos confiar neles.
D) “O amido do trigo, por ser mais rapidamente digerível, faz a glicose no sangue subir
mais que o de outros alimentos, como batatas ou bananas.”
Mais rapidamente digerível, o amido do trigo faz a glicose no sangue subir mais do
que o amido de outros alimentos, como batatas ou bananas.

Questão 15
“Portanto, é ótimo que os ninjas nos ajudem a nos informar.”
Se substituirmos os pronomes pessoais da frase acima por pronomes de terceira pessoa,
a redação CORRETA será:
A) Portanto, é ótimo que os ninjas os ajudem a se informar.
B) Portanto, é ótimo que os ninjas ajudem-nos a se informar.
C) Portanto, é ótimo que os ninjas os ajudem a informá-los.
D) Portanto, é ótimo que os ninjas lhes ajudem a informar-lhes.
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Informática
Questão 16
Analise as seguintes afirmativas sobre os sistemas de computação.
I.

É um conjunto de componentes que são integrados para funcionar como se fossem
um único elemento.

II. A unidade central de processamento é o componente capaz de entender e realizar as
instruções de máquina.
III. A memória é a responsável pelo armazenamento das informações introduzidas nos
sistemas de computação.
Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas CORRETAS.
A) I e II apenas.
B) I e III apenas.
C) II e III apenas.
D) I, II e III.

Questão 17
A ferramenta do Windows 7 que tem por função proteger a máquina de ataque e intrusão
éo
A) desfragmentador de disco.
B) firewall do windows.
C) painel de controle.
D) windows powershell.
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Questão 18
Analise as seguintes afirmativas do menu “Inserir” do Word 2010.
I.

Oferece a opção de inserir um gráfico para comparar dados.

II. Permite a inserção de uma tabela.
III. Permite a inserção de um rodapé.
A partir dessa análise é possível afirmar que estão CORRETAS as afirmativas
A) I e II apenas.
B) I e III apenas.
C) II e III apenas.
D) I, II e III.

Questão 19
O programa malicioso projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar
informações coletadas para terceiros é o
A) Spyware.
B) Trojan.
C) Vírus.
D) Worm.
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Questão 20
Observe o seguinte gráfico gerado pelo Excel.

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o tipo do gráfico.
A) Área.
B) Coluna.
C) Dispersão.
D) Pizza.
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Legislação Institucional

Questão 21
Com 72 anos, Ernesto é naturalizado brasileiro e pretende se candidatar a um mandato
eletivo. Diante dessa hipótese, assinale a alternativa CORRETA.
A) Ernesto não poderá realizar sua pretensão, pois é inalistável e inelegível.
B) Ernesto poderá concorrer, entre outros, aos cargos de Presidente da República,
Governador e Prefeito.
C) Ernesto poderá concorrer, entre outros, aos cargos de Governador e ao mandato de
Senador.
D) Ernesto não poderá realizar sua pretensão, pois, embora seja alistável, é inelegível.

Questão 22
Sobre o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, é INCORRETO afirmar que
A) exerce controle sobre a Administração Direta e Indireta do Estado.
B) exerce o controle externo da administração pública estadual com o auxílio da
Assembleia Legislativa.
C) tem competência para apreciar as contas prestadas pelo Governador do Estado e
sobre elas emitir parecer prévio.
D) as decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito têm eficácia de título
executivo.

Questão 23
No que diz respeito à forma dos atos processuais no âmbito da Administração Direta,
autárquica e fundacional do Estado de Minas Gerais, assinale a alternativa CORRETA.
A) Os atos do processo administrativo dependem sempre de forma determinada, solene
e pública.
B) Como regra geral, serão exigidos nos documentos em geral o reconhecimento de
firma.
C) A autenticação de cópia de documento pode ser feita por funcionário do órgão que
tramitar o processo.
D) Todas as páginas do processo serão enumeradas sequencialmente, devendo conter a
assinatura da autoridade por ele responsável.
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Questão 24
Considere as seguintes prestações asseguradas pelo IPSEMG:
1. Assistência médica e farmacêutica.
2. Auxílio reclusão.
3. Auxílio natalidade.
Considerando-se a disciplina legal do IPSEMG, assinale a alternativa CORRETA.
A) Todas as prestações enumeradas são garantidas a segurados e dependentes.
B) A prestação de número 1 é garantida apenas aos segurados.
C) A prestação de número 2 é garantida apenas aos dependentes.
D) A prestação de número 3 é garantida a segurados e dependentes.

Questão 25
Suponha o seguinte: Tício é funcionário integrante de uma das classes da Carreira do
Grupo de Atividade de Cultura do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais instituída.
por lei.
Consoante o que dispõe o Estatuto do Funcionário do Estado de Minas Gerais, assinale a
alternativa INCORRETA.
A) Tício ocupa cargo público.
B) A carreira é composta por um conjunto de quadros.
C) A classe a que pertence Tício abrange uma mesma profissão.
D) Tício não ocupa um cargo isolado.
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Questão 26
Considere a seguinte enumeração de direitos.
I.

Licença a gestante sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias.

II. Irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo.
III. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos sábados e domingos.
IV. Gozo de férias anuais com remuneração superior, no mínimo, em cinquenta por cento
ao salário normal.
Assinale a alternativa que apresenta direitos dos trabalhadores urbanos e rurais tal como
assegurados pela Constituição da República.
A) I e II apenas.
B) I e III apenas.
C) I, III e IV apenas.
D) I, II, III e IV.

Questão 27
Prevê a Lei nº 14.184/2002 que no processo administrativo no âmbito do Estado de Minas
Gerais, serão observados, entre outros critérios, o da “impulsão de ofício do processo,
sem prejuízo da atuação do interessado”.
Esse critério significa que______________________
Assinale a alternativa que completa a frase.
A) o processo deve obedecer a forma solene e oficial.
B) o processo deve tramitar em diferentes instâncias.
C) durante a tramitação do processo, o interessado poderá apresentar novos
requerimentos, sem prejuízo do pedido original.
D) uma vez instaurado o processo, é dever da Administração dar-lhe andamento,
independentemente de manifestação do interessado.
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Questão 28
Entre os instrumentos que, segundo a Constituição do Estado de Minas Gerais, poderão
ter como objeto o uso especial de um patrimônio público do Estado por terceiro NÃO se
inclui
A) a autorização.
B) a cessão.
C) a concessão.
D) o comodato.

Questão 29
Segundo o que dispõe o Estatuto Nacional de Licitações e Contratos Administrativos,
sobre a formalização do contrato administrativo, é CORRETO afirmar
A) que é vedada, em qualquer caso, a celebração de contrato verbal pela Administração
Pública.
B) que a publicação resumida do contrato e de seus aditamentos na Imprensa Oficial é
condição indispensável para sua eficácia.
C) que o instrumento de contrato é obrigatório para os contratos decorrentes de
concorrência, tomada de preço e convite.
D) que, contratos celebrados mediante configuração de inexigibilidade de licitação não
dependem de formalização.

Questão 30
Determinada autarquia do Estado de Minas Gerais pretende adquirir equipamentos cujo
valor estimado é de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Consoante o que dispõe a Lei nº 8.666/93, é CORRETO afirmar que, no caso:
A) Configura-se hipótese de dispensa de licitação.
B) Configura-se hipótese de licitação dispensada.
C) A realização de licitação é obrigatória, devendo ser utilizada a modalidade de tomada
de preços.
D) A realização de licitação é obrigatória, devendo ser utilizada a modalidade de convite.
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Questão 31
Servidor público efetivo da Administração Direta do poder Executivo do Estado de Minas
Gerais, João integra, pela primeira vez, a Comissão de Ética do órgão a que se vincula.
Considerando a legislação aplicável, é INCORRETO afirmar que João
A) exercerá mandato de 2 anos.
B) poderá ser reconduzido por mais um período.
C) dedicará integralmente à Comissão, sendo dispensado do exercício das atribuições
do seu cargo.
D) não receberá remuneração pela atuação no âmbito da Comissão de Ética.

Questão 32
O prazo de validade do concurso público para ingresso nas carreiras do grupo de
atividades de seguridade social do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais conta-se
a partir de qual data?
A) Da publicação do edital.
B) Do ato de classificação.
C) Da publicação das decisões dos recursos.
D) Da homologação do concurso.

Questão 33
Mediante procedimento licitatório, a empresa X é contratada pelo Administração Pública
para a prestação de determinado serviço. Durante a execução do contrato, a empresa X
subcontrata parte do objeto contratual com a empresa Y.
Considerando o que dispõe o Estatuto Nacional de Licitações e Contratos Administrativos,
sobre a subcontratação, assinale a alternativa CORRETA.
A) Só será considerada regular, se tiver decorrido de fato imprevisível e superveniente à
contratação.
B) Só será considerada regular, se tiver sido admitida pela Administração, respeitado o
limite contratualmente admitido.
C) Desonera a empresa X de suas responsabilidades contratuais e legais relativamente
à parte do objeto subcontratado.
D) É totalmente irregular, posto que é vedada no âmbito da contratação administrativa.
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Questão 34
O prazo máximo de restrição de acesso de informação classificada como ultrasecreta nos
termos da lei que regula o direito constitucional de acesso à informação é de
A) 10 anos.
B) 15 anos.
C) 25 anos.
D) 100 anos.

Questão 35
Segundo a Lei nº 12.527/2011, que regula o acesso a informações garantido pela
Constituição da República, constitui dever dos órgãos e entidades públicas publicar e
promover, independentemente de requerimento, a divulgação de informações de
interesse coletivo ou geral por eles produzidos ou custodiadas.
Para tanto, deverão utilizar os meios e instrumentos legítimos de que dispõem, sendo
obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (Internet).
Essa obrigação de divulgar as informações pela internet NÃO se aplica
A) aos Estados da Região Norte.
B) aos Estados cuja porcentagem de população de extrema pobreza ultrapasse 25% nos
termos da estatística do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
C) aos Estados do Pará, Amazonas, Alagoas, Piauí e Maranhão e seus respectivos
municípios.
D) aos municípios com população de até 10.000 habitantes.
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Conhecimentos Específicos
Questão 36
O anexo I da NR 17 aplica-se aos empregadores que desenvolvam atividade comercial
utilizando sistema de auto-serviço e checkout, como supermercados, hipermercados e
comércio atacadista. Em relação ao mobiliário do checkout e às suas dimensões,
incluindo distâncias e alturas, deve-se adotar, em cada posto de trabalho, sistema com
esteira eletromecânica, para facilitar a movimentação de mercadorias nos checkouts com
comprimento de _______ metros ou mais.
Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a lacuna do enunciado acima.
A) 1,50.
B) 1,70.
C) 2,00.
D) 2,70.

Questão 37
Cabe ao empregador, após o término do contrato de trabalho envolvendo exposição ao
asbesto, manter disponível a realização periódica de exames médicos de controle dos
trabalhadores durante 30 (trinta) anos.
Assinale a alternativa que NÃO apresenta a periodicidade que esses exames deverão ser
realizados.
A) A cada 3 (três) anos, para trabalhadores com período de exposição de 0 (zero) a 12
(doze) anos.
B) A cada 2 (dois) anos, para trabalhadores com período de exposição de 12 (doze) a 20
(vinte) anos.
C) Anual, para trabalhadores com período de exposição superior a 20 (vinte) anos.
D) Semestral, para trabalhadores com período de exposição superior a 25 anos.
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Questão 38
É CORRETO afirmar que os rejeitos radioativos devem ser dispostos, conforme legislação
específica da
A) comissão nacional de energia nuclear.
B) legislação sanitária.
C) legislação ambiental.
D) prefeitura municipal da cidade.

Questão 39
Entende-se por "fibras respiráveis de asbesto" aquelas com diâmetro inferior a ____
micrômetros, comprimento maior que _____ micrômetros e relação entre comprimento e
diâmetro superior a 3:1.
Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE as lacunas do enunciado acima.
A) 2 / 4
B) 2 / 5
C) 3 / 4
D) 3 / 5

Questão 40
A NR13 estabelece que toda caldeira deve possuir, no estabelecimento onde estiver
instalada, a documentação devidamente atualizada.
Assinale a alternativa que NÃO apresenta a documentação necessária e atualizada no
estabelecimento.
A) Prontuário da caldeira.
B) Registro de segurança.
C) Registro de instalação.
D) Projetos de alteração ou reparo.
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Questão 41
As empresas que possuam mais de _______ % de seus empregados em
estabelecimentos ou setor com atividade cuja gradação de risco seja de grau superior ao
da atividade principal deverão dimensionar os Serviços Especializados em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho, em função do maior grau de risco, obedecido o
disposto no Quadro II da NR 4.
Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a lacuna do enunciado acima.
A) 50.
B) 60.
C) 70.
D) 90.

Questão 42
Para os fins da NR16, são consideradas atividades ou operações perigosas as
executadas com explosivos sujeitos a:
I. Degradação química ou autocatalítica.
II. Ação de agentes exteriores, tais como calor e umidade.
III. Faíscas, fogo, fenômenos sísmicos, choque e atritos.
Assinale a alternativa que apresenta os itens CORRETOS.
A) I e II apenas.
B) I e III apenas.
C) II, III apenas.
D) I, II e III.
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Questão 43
Na NR19 descreve que na atividade onde devem ser depositados em invólucros os
explosivos, tal como encartuchamento, deve ser efetuada em locais isolados, não
podendo ter em seu interior mais de ______trabalhadores ao mesmo tempo.
Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a lacuna do enunciado acima.
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7

Questão 44
Na NR 24 será exigido, no conjunto de instalações sanitárias, um lavatório para cada
______ trabalhadores nas atividades ou operações insalubres, ou nos trabalhos com
exposição a substâncias tóxicas, irritantes, infectantes, alergizantes, poeiras ou
substâncias que provoquem sujidade.
Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a lacuna do enunciado acima.
A) 5.
B) 10.
C) 15.
D) 20.

Questão 45
A empresa deverá promover treinamento para os membros da CIPA, titulares e suplentes,
antes da posse e deve conter uma carga horária de ____ horas, distribuídas em, no
máximo, ____ horas diárias e será realizado durante o expediente normal da empresa. O
treinamento poderá ser ministrado pelo SESMT da empresa, entidade patronal, entidade
de trabalhadores ou por profissional que possua conhecimentos sobre os temas
ministrados.
Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE as lacunas do enunciado acima.
A) 10 / 2
B) 15 / 4
C) 20 / 6
D) 20 / 8
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Questão 46
As análises ergonômicas do trabalho devem contemplar, no mínimo, para atender à NR
17, EXCETO:
A) Descrição das características dos postos de trabalho, no que se referem ao mobiliário,
utensílios, ferramentas, espaço físico para a execução do trabalho e condições de
posicionamento e movimentação de segmentos corporais.
B) Relatórios de avaliações de satisfação no trabalho e clima organizacional, se
realizadas no âmbito da empresa.
C) Avaliação das relações interpessoais com os clientes.
D) Recomendações ergonômicas expressas em planos e propostas claras e objetivas,
com definição de datas de implantação.

Questão 47
Quanto aos EPI’s, cabe ao órgão regional do MTE.
I.

Recolher amostras de EPI.

II.

Fiscalizar e orientar quanto ao uso adequado e à qualidade do EPI.

III. Cadastrar o fabricante ou importador de EPI.
IV. Aplicar, na sua esfera de competência, as penalidades cabíveis pelo descumprimento
da Norma Regulamentadora responsável pelos EPI’s.
Assinale a alternativa que apresenta somente as ações CORRETAS.
A) I, III e IV apenas.
B) I, II e IV apenas.
C) II, III e IV apenas.
D) II e IV apenas.
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Questão 48
A NR12 descreve sobre os locais de instalação de máquinas e equipamentos, as áreas de
circulação devem ser devidamente demarcadas e em conformidade com as normas
técnicas oficiais. As vias principais de circulação nos locais de trabalho e as que
conduzem às saídas devem ter, no mínimo, _______ metros e ______ centímetros de
largura.
Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE as lacunas do enunciado acima.
A) 1 / 10
B) 1 / 20
C) 1 / 30
D) 1 / 40

Questão 49
Em caso de anulação da eleição da CIPA, a empresa convocará nova eleição, no prazo
de _____ dias, a contar da data de ciência, garantidas as inscrições anteriores.
Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a lacuna do enunciado acima.
A) três.
B) dois.
C) cinco.
D) quinze.

24

Questão 50
De acordo com a NR 10, somente serão consideradas desenergizadas as instalações
elétricas liberadas para trabalho, mediante os procedimentos apropriados, conforme a
sequência abaixo.
I. Seccionamento.
II. Impedimento de reenergização.
III. Constatação de tensão.
IV. Instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos
circuitos.
V. Proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada.
VI. Instalação da sinalização de impedimento de reenergização.
Assinale a alternativa que apresenta somente os procedimentos CORRETOS.
A) I, II, III e VI, apenas.
B) II, III, V e IV, apenas.
C) I, II, IV, V e VI, apenas.
D) I, II, III, IV e V, apenas.

Questão 51
As empresas com mais de _____ empregados e até _____ empregados, enquadradas no
grau de risco 1 ou 2, segundo o Quadro 1 da NR 4, poderão estar desobrigadas de indicar
médico coordenador em decorrência de negociação coletiva.
Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE as lacunas do enunciado acima.
A) 20 / 50
B) 25 / 50
C) 40 / 100
D) 50 / 100

25

Questão 52
Na rotulagem preventiva do produto químico classificado como perigoso a segurança e
saúde dos trabalhadores deve utilizar procedimentos definidos pelo Sistema Globalmente
Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS), da
Organização das Nações Unidas.
A rotulagem preventiva deve conter os seguintes elementos:
I. Identificação e composição do produto químico.
II. Limite de exposição ocupacional estabelecidos.
III. Palavra de advertência.
IV. Pictograma(s) de perigo.
Assinale a alternativa que apresenta somente os elementos CORRETOS.
A) I, II e III, apenas.
B) I, II e IV, apenas.
C) I, III e IV, apenas.
D) II, III e IV, apenas.

Questão 53
A Norma Regulamentadora 17 visa a estabelecer parâmetros que permitam a adaptação
das condições de trabalho às características ______________dos trabalhadores, de
modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente.
Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a lacuna do enunciado acima.
A) físicas
B) biológicas
C) psicológicas
D) psicofisiológicas
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Questão 54
Para trabalhos submersos, consideram-se:
I. Câmara hiperbárica: um vaso de pressão especialmente projetado para a ocupação
humana, no qual os ocupantes podem ser submetidos a condições hiperbáricas.
II. Câmara de superfície: uma câmara hiperbárica especialmente projetada para ser
utilizada na descompressão dos mergulhadores, requerida pela operação ou pelo
tratamento hiperbárico.
III. Câmara submersível de pressão atmosférica: uma câmara resistente à pressão
interna, especialmente projetada para uso submerso, na qual os seus ocupantes
permanecem submetidos à pressão atmosférica.
IV. Câmara terapêutica: a câmara de superfície destinada exclusivamente ao tratamento
hiperbárico.
Assinale a alternativa que apresenta somente as afirmativas CORRETAS.
A)

I, II e III apenas.

B)

II e III apenas.

C)

I, II e IV apenas.

D)

I, III e IV apenas.

Questão 55
Em trabalhos submersos é de responsabilidade do mergulhador guardar os seus Livros
de Registro do Mergulhador (LRM), por um período mínimo de _____ anos, a contar da
data do último registro
Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a lacuna do enunciado acima.
A) dois
B) cinco
C) dez
D) vinte
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Questão 56
O técnico de segurança do trabalho e o auxiliar de enfermagem do trabalho deverão
dedicar ______ horas por dia para as atividades dos serviços especializados em
engenharia de segurança e em medicina do trabalho, de acordo com o estabelecido no
Quadro II, Anexo da NR 4.
Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a lacuna do enunciado acima.
A) quatro
B) seis
C) oito
D) doze

Questão 57
Para o monitoramento da exposição dos trabalhadores e das medidas de controle, deve
ser realizada uma avaliação __________ e ___________ da exposição a um dado risco,
visando à introdução ou à modificação das medidas de controle, sempre que necessário.
Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE as lacunas do enunciado acima.
A) sistemática / repetitiva.
B) espontâneo / aleatória.
C) esporádica / previsível.
D) permanente / eventual.
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Questão 58
Nas atividades de processamento eletrônico de dados, deve-se, salvo o disposto em
convenções e acordos coletivos de trabalho, observar o seguinte:
I. O empregador não deve promover qualquer sistema de avaliação dos trabalhadores
envolvidos nas atividades de digitação, baseado no número individual de toques
sobre o teclado, inclusive o automatizado, para efeito de remuneração e vantagens de
qualquer espécie.
II. O tempo efetivo de trabalho de entrada de dados não deve exceder o limite máximo
de 6 (seis) horas, sendo que, no período de tempo restante da jornada, o trabalhador
poderá exercer outras atividades, observado o disposto no Art. 468 da Consolidação
das Leis do Trabalho, desde que não exijam movimentos repetitivos, nem esforço
visual.
III. O número máximo de toques reais exigidos pelo empregador não deve ser superior a
8.000 por hora trabalhada, sendo considerado toque real, para efeito desta NR 17,
cada movimento de pressão sobre o teclado.
IV. Nas atividades de entrada de dados deve haver, no mínimo, uma pausa de 10
minutos para cada 50 minutos trabalhados, não deduzidos da jornada normal de
trabalho.
Assinale a alternativa que apresenta somente as afirmativas CORRETAS.
A) I, II e III apenas.
B) I, II e IV apenas.
C) I, III e IV apenas.
D) II, III e IV apenas.

Questão 59
O tempo de trabalho em efetiva atividade de teleatendimento/telemarketing é de, no
máximo, _____ horas diárias, nele incluídas as pausas, sem prejuízo da remuneração.
Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a lacuna do enunciado acima.
A) quatro.
B) seis.
C) oito.
D) doze.
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Questão 60
Nos locais de trabalho em que são executadas atividades que exijam atenção intelectual e
constante, tais como: salas de controle, laboratórios, escritórios, salas de
desenvolvimento ou análise de projetos, dentre outros, são recomendadas as seguintes
condições de conforto:
I. Níveis de ruído de acordo com o estabelecido na NBR 10.152, norma brasileira
registrada no INMETRO.
II. Índice de temperatura efetiva entre 20ºC e 23ºC.
III. Velocidade do ar não superior a 0,75m/s.
IV. Umidade relativa do ar não inferior a 40 (quarenta) por cento.
Assinale a alternativa que apresenta somente as afirmativas CORRETAS.
A) I, II e III apenas.
B) II, III e IV apenas.
C) I, II e IV apenas.
D) I, II, III e IV.
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FOLHA DE RESPOSTAS
(RASCUNHO)

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE
AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

