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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Língua Portuguesa 

 
Atenção: Para responder às questões de números 1 a 8, 

considere o texto abaixo. 
 
 

"Te embalarei com uma canção sentida." 
 

Senta-te aqui ao meu lado, amiga, e te contarei uma 

história. Faz tempo que não te conto uma história na beira deste 

cais. A noite está cheia de estrelas, são homens valentes que 

morreram. Senta-te aqui, dá-me tua mão, vou te contar a his-

tória de um homem valente. Vês aquela estrela lá longe, mais 

além do navio fundeado, mais além do forte velho, da sombra 

das ilhas? Deve ser ele iluminando o céu da Bahia. [...] 

Já viste da beira do cais o vento noroeste se despenhar 

sobre a cidade e o mar, levar embarcações, desatracar navios, 

mudar o rumo de transatlânticos, transformar a cor das águas? 

É rápido, inquietante, belo, quase irreal. Dura um instante na 

medida do tempo. Mas, mesmo depois que o noroeste passa e 

volta a calmaria, fica a sua lembrança e é impossível esquecê-lo 

porque tudo mudou na face das coisas: é outra a fisionomia do 

cais e o ar que se respira é mais puro. Assim, negra, foi Castro 

Alves. Tinha a força do vento noroeste, o seu ímpeto, a sua 

violência. Tinha a sua beleza também. E deixou o ar mais puro, 

a sua lembrança imortal. 

Tinha a precocidade desses moleques de rua a quem 

acaricias a cabeça e dos quais te contei a história. Começou 

muito moço e muito moço terminou. Foi o mais belo espetáculo 

de juventude e de gênio que os céus da América presenciaram.  

No tempo que andou nestas e noutras ruas, disse tantas 

e tão belas coisas, amiga, que sua voz ficou soando para 

sempre e é cada vez mais alta e cada vez mais a voz de 

centenas, de milhares, de milhões de pessoas. É a sua voz, 

negra, é a voz do cais inteiro e da cidade lá atrás também. 

Falou por todos nós como nenhum de nós falaria. É ainda hoje 

o maior e o mais moço de todos nós. 

No teatro grande lá de cima ouviste certa vez uma 

numerosa orquestra. Lembras-te da hora em que os músicos se 

juntaram todos num esforço supremo e produziram com os seus 

instrumentos e com sua virtuosidade uma nota mais alta que 

todas, que todas mais bela, nota que ficou soando na sala 

mesmo após a saída dos espectadores? Pois assim foi Castro 

Alves. Há momentos no mundo em que todas as forças de uma 

nação se conjugam e, como uma nota mais alta que todas, 

aparece, tranquilo e terrível, demoniacamente belo, justo e ver-

dadeiro, um gênio. Nasce dos desejos do povo, das necessi-

dades do povo.  Nunca mais morre, imortal como o povo. 

Este, cuja história vou te contar, foi amado e amou mui-

tas mulheres. Vieram brancas, judias e mestiças, tímidas e afoi-

tas, para os seus braços e para o seu leito. Para uma, no 

entanto, guardou ele as melhores palavras, as mais doces, as 

mais ternas, as mais belas. Essa noiva tem um nome lindo, 

negra: liberdade. 

Vê no céu, ele brilha, é a mais poderosa das estrelas. 

Mas o encontrarás também nas ruas de qualquer cidade, no 

quarto de qualquer casa. Seja onde for que haja jovens, cora-

ções pulsando pela humanidade, em qualquer desses corações 

encontrarás Castro Alves. 

Dá-me agora tua mão direita, ouve o ABC do poeta. 
 
Obs.: Ortografia atualizada segundo as normas vigentes.  
(Jorge Amado. ABC de Castro Alves; 14. ed. São Paulo: 
Martins, 1968. p. 15-17) 

 
 
1. Considerando-se o desenvolvimento do texto, está correto 

o que se afirma em: 
 

(A) Jorge Amado, num discurso de caráter didático, 
busca transmitir a uma amiga leitora suas próprias 
convicções sobre a atuação de jovens − que podem 
ser encontrados nas ruas de qualquer cidade, no 
quarto de qualquer casa − que participam da luta em 
defesa de seus ideais. 

 
(B) Jorge Amado, numa fala de caráter bastante pes-

soal, uma "canção sentida", como se lê de início, se 
posiciona a respeito de Castro Alves, impetuoso 
defensor de seus ideais humanitários, procedimento 
peculiar da juventude, que pode ser observado em 
todo lugar. 

 
(C) Tomando como exemplo a vida de Castro Alves, 

Jorge Amado se detém na necessidade de se reco-
nhecer, ainda hoje, a importância do belo espetáculo 
de juventude oferecido até mesmo pelos moleques 
de rua, tema que já havia abordado anteriormente. 

 
(D) Em um extenso monólogo, Jorge Amado busca en-

tender as razões que hoje e sempre impulsionaram 
e impulsionam a juventude − com o exemplo de 
Castro Alves, que começou muito moço e muito mo-
ço terminou −, a eternizar seus ideais em palavras 
impetuosas ou de amor. 

 
(E) Segundo Jorge Amado, a defesa da liberdade que, 

embora surja dos desejos do povo, das necessidades 
do povo, foi, à época de Castro Alves, um ideal que 
durou um instante na medida do tempo, tal como um 
forte vento que tudo destrói à sua passagem. 

_________________________________________________________ 
 

2. É a sua voz, negra, é a voz do cais inteiro e da cidade lá 
atrás também.   (4

o
 parágrafo) 

 
 Da afirmativa transcrita acima decorre a seguinte inferência: 
 

(A) A população mais pobre de uma cidade, que vive em 
zonas degradadas como a do cais, dificilmente tem 
voz para defender seus direitos. 

 
(B) Em toda a Bahia, poucos se fazem ouvir, até mesmo 

aqueles mais aquinhoados pela sorte, que vivem 
melhor nas cidades. 

 
(C) É verdadeiramente livre a cidade em que os anseios 

da camada mais rica se equivalem aos dos mais 
necessitados. 

 
(D) Os negros, os oprimidos, os carentes de proteção fa-

lam nos poemas de Castro Alves, cujos versos pri-
mam pela defesa da liberdade. 

 
(E) Todas as pessoas, pobres ou não, ouvem os versos 

de Castro Alves, que falam dos oprimidos e, tam-
bém, das atribulações da vida citadina. 
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3. ... e é impossível esquecê-lo porque tudo mudou na face 
das coisas: é outra a fisionomia do cais e o ar que se 
respira é mais puro.   (2º parágrafo) 

 
 A afirmativa introduzida pelos dois-pontos deve ser enten-

dida como 
 

(A) justificativa dos resultados da destruição provocada 
pelo ímpeto de uma ventania, como fez Castro 
Alves, em sua época, com seus poemas. 

 
(B) demonstração da força da natureza quando se de-

sencadeia sem controle, como se vê na obra de 
Castro Alves, poeta muito jovem e ainda imaturo. 

 
(C) detalhamento do cenário que vem sendo descrito, 

numa associação direta com o ímpeto versificador 
de Castro Alves nos temas tratados por ele. 

 
(D) enumeração dos estragos decorrentes de um cata-

clismo, que o relaciona com a revolução embutida 
nos poemas libertários de Castro Alves. 

 
(E) comentário auxiliar que, assim como ocorre com os 

fenômenos naturais, se propõe a minimizar os 
efeitos contestadores dos poemas de Castro Alves. 

_________________________________________________________ 
 

4. O segmento que, no contexto do 2
o
 parágrafo, expressa 

noção de consequência é: 
 

(A) E deixou o ar mais puro, a sua lembrança imortal. 
 
(B) Já viste da beira do cais o vento noroeste se des-

penhar sobre a cidade e o mar... 
 
(C) Mas, mesmo depois que o noroeste passa e volta a 

calmaria... 
 
(D) Tinha a força do vento noroeste, o seu ímpeto, a sua 

violência. 
 
(E) É rápido, inquietante, belo, quase irreal. 

_________________________________________________________ 
 

5. Ambos os verbos flexionados nos mesmos tempo, modo 
e pessoa estão grifados em: 

 
(A) No teatro grande lá de cima ouviste certa vez uma 

numerosa orquestra. Lembras-te da hora em que os 
músicos... 

 
(B) São homens valentes que morreram. 
 
(C) Faz tempo que não te conto uma história na beira 

deste cais. 
 
(D) Vês aquela estrela lá longe... Já viste da beira do 

cais o vento noroeste... 
 
(E) Vê no céu... ouve o ABC do poeta. 

_________________________________________________________ 
 

6. Considerando-se outras possíveis alterações, o verbo que 
se mantém corretamente no singular, com as propostas 
entre parênteses no final da frase para o segmento nela 
grifado, é: 

 
(A) ... como nenhum de nós falaria.  (ninguém mais 

dentre os poetas) 
 
(B) ... fica a sua lembrança...  (as marcas de sua lem-

brança) 
 
(C) ... porque tudo mudou na face das coisas...  (uma e 

outra situação) 
 
(D) ... que sua voz ficou soando para sempre...  (os 

ecos de sua voz)  
 
(E) ... aparece, tranquilo e terrível, demoniacamente 

belo, justo e verdadeiro, um gênio.  (os gênios) 

7. Há momentos no mundo em que todas as forças de uma 

nação se conjugam... 

 

 A lacuna a ser corretamente preenchida pela expressão 
grifada acima está em: 

 

(A) Vários poetas, conquanto tenham morrido muito jo-
vens, deixaram vasta obra, ...... atesta sua genia-
lidade e precocidade. 

 

 

(B) Versos há, na obra de poetas românticos, ...... se 
encontram ideais caros à juventude, tais como o 
amor e a liberdade. 

 

 

(C) Alguns temas ...... se dedicaram diferentes poetas, 
em qualquer época e em qualquer lugar, abrangem 
sentimentos de caráter universal. 

 

 

(D) Há magníficos versos, testemunhas ...... poetas de 
todas as idades são capazes de alcançar grande 
força expressiva. 

 

 

(E) Castro Alves, embora tenha morrido muito jovem, foi 
o poeta ...... se atribui o título de um dos maiores 
autores brasileiros. 

_________________________________________________________ 
 

8. Para uma, no entanto, guardou ele as melhores palavras, 

as mais doces, as mais ternas, as mais belas. Essa noiva 

tem um nome lindo, negra: liberdade. 

 

 A opinião exposta por Jorge Amado encontra respaldo, 
principalmente, nos versos de Castro Alves transcritos em: 

 

(A) Eras tu que, com os dedos ensopados 
No sangue dos avós mortos na guerra, 
Livre sagravas a Colúmbia terra, 
Sagravas livre a nova geração! 

 

 

(B) Escravo, dá-me a c'roa de amaranto 
Que mandou-me inda há pouco Afra impudente, 
Orna-me a fronte... Enrola-me os cabelos 
Quero o mole perfume do Oriente. 

 

 

(C) Vai funda a tempestade no infinito, 
Ruge o ciclone túmido e feroz... 
Uiva a jaula dos tigres da procela 
            − Eu sonho a tua voz − 

 

 

(D) Mas não...! Somente as vagas do sepulcro 
Hão de apagar o fogo que em mim arde... 
Perdoa-me, Senhora! ... Eu sei que morro... 
            É tarde!  É muito tarde!... 

 

 

(E) Corre nas veias negras desse mármore 
 Não sei que sangue vil de messalina, 
 A cova, num bocejo indiferente, 
 Abre ao primeiro a boca libertina. 
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Atenção: Para responder às questões de números 9 a 12, 
considere o texto abaixo. 

 
Embora as maiores instituições humanas se alienem, ou 

enxovalhem, resta-nos sempre uma, tão nova nos lábios de 

Gladstone como nos de Péricles: a instituição divina da palavra, 

capaz só por só de reconquistar todas as outras, quando 

associada à misteriosa onipotência da verdade. Tiraram-lhe a 

majestade da tribuna, pela qual os parlamentos governam. Mas 

ficou-lhe a imprensa, que se impõe aos governos, domina os 

parlamentos, e instrui os povos. Considerada como órgão desta 

função, avulta incomparável, no mundo moderno, a sua gran-

deza. E é assim que a consideramos, que o seu prestígio nos 

fascina, que a sua beleza nos deslumbra, que a sua missão nos 

atrai, que as temeridades, os sacrifícios, os perigos da sua 

comunhão nos acenam, ainda hoje, com uma sedução diversa, 

mas às vezes não menos viva que a de vinte e sete anos atrás, 

quando o jornalismo arrebatou pela primeira vez no seu tor-

velinho a nossa mocidade. 

Cada país, cada raça, cada estado social, cada época 

tem a sua imprensa, e, na mesma época, o Proteu reveste, para 

cada ambição, para cada parcialidade, para cada tendência, 

para cada apostolado, a sua forma, atenuada, ou típica, vivaz, 

ou decadente, confessa, ou dissimulada. As grandes nações 

coevas poderiam caracterizar-se cada qual pelo caráter do seu 

jornalismo. Mas através das variedades que o diversificam, das 

especialidades, que o enriquecem, das excentricidades que o 

desnaturam, a origem do seu valor, do seu poderio, da sua re-

sistência indestrutível está na transparência luminosa da sua 

ação sobre a sociedade, na sua correspondência com os sofri-

mentos populares, na sua solidariedade com as reivindicações 

do direito, na irreconciliabilidade da sua existência com a da 

ignorância, a da mentira, a da torpeza. 
 

Obs.: Proteu − um deus do mar, capaz de se metamorfosear 
em todas as formas que desejasse, fossem animais ou 
quaisquer outros elementos, como água ou fogo. 

 
 Ortografia atualizada segundo as normas vigentes. 

 
(Rui Barbosa. Campanhas jornalísticas. 4. ed. São Paulo: 
Edigraf, 1972. p. 138-139) 

 
 
9. Está correto o que se afirma em: 

 
(A) Como meio de propagação de ideias, a imprensa 

livre recupera o prestígio da palavra falada, ainda 
que eventualmente se mostre parcial ao dissimular a 
verdade dos fatos, no interesse de manutenção da 
ordem social. 

 
(B) Do mundo antigo ao moderno, a palavra falada, ora 

substituída pela imprensa, bastou para que gover-
nantes se sobrepusessem aos interesses e aos 
desígnios das respectivas sociedades. 

 
(C) Somente o respeito à verdadeira palavra, associado 

intrinsecamente aos governantes, de modo geral, 
garante-lhes tanto a soberania sobre seus governa-
dos, quanto a ordem necessária ao convívio social. 

 
(D) O jornalismo, herdeiro das tradições originárias do 

hábito de ouvir os discursos de governantes de 
todas as épocas, tem perdido prestígio, atualmente, 
em razão de nem sempre manter-se imparcial em 
relação aos fatos noticiados. 

 
(E) A imprensa, tendo sucedido aos discursos e à 

palavra falada, tem máxima importância atualmente 
em sua atuação na sociedade, desde que se man-
tenha nos estritos limites éticos da verdade. 

10. Considerada como órgão desta função, avulta incompa-
rável, no mundo moderno, a sua grandeza. 

 
 O sentido da afirmativa acima está corretamente repro-

duzido, em linhas gerais, dentro do contexto do 1
o
 

parágrafo, com clareza e lógica, em: 
 

(A) A função que a imprensa tem no mundo moderno, 
em que se vive hoje, é de ser extraordinariamente 
grande, por ser de uso de governos. 

 
(B) No mundo moderno atualmente, a imprensa tem 

função tida como que superior a todas as institui-
ções, quer de governo, quer de ensino. 

 
(C) A imprensa, palco de disseminação de ideias e de 

conhecimentos, assume extraordinária relevância no 
mundo moderno. 

 
(D) O palco que se encontra como meio da imprensa, no 

mundo moderno, está sendo de importância rele-
vante, com função de instrução. 

 
(E) Nessa função de governo e de ensino, a imprensa, 

vem aparecendo como vulto sem comparação, no 
mundo moderno. 

_________________________________________________________ 
 

11. Considere as afirmativas seguintes a respeito da regência 
de alguns verbos transcritos do texto e do sentido que lhes 
é atribuído. Está INCORRETO o que consta em:  

 
(A) No 1

o
 parágrafo, a frase Tiraram-lhe a majestade da 

tribuna pode ser substituída, sem outra alteração, 
por: Arrebataram dela a majestade da tribuna. 

 
(B) No 2

o
 parágrafo, o verbo da frase que se inicia por o 

Proteu reveste está empregado sem necessidade de 
complemento diretamente ligado a ele. 

 
(C) No 1

o
 parágrafo, a frase Mas ficou-lhe a imprensa 

apresenta sentido de Porém tocou a ela por 
quinhão a imprensa, respeitada a regência do 
verbo que substitui o original. 

 
(D) O pronome nos, subordinado aos verbos do 1

o
 

parágrafo grifados em que a sua beleza nos 
deslumbra, que a sua missão nos atrai, pode ser 
substituído por a nós, com alteração apenas de sua 
colocação em cada uma das frases. 

 
(E) O verbo grifado na frase transcrita do 1

o
 parágrafo, 

que a consideramos, apresenta um único comple-
mento, expresso pelo pronome a. 

_________________________________________________________ 
 

12. ... quando associada à misteriosa onipotência da verdade. 
(1

o
 parágrafo) 

 
 Mantém-se corretamente o à − com o sinal indicativo de 

crase − se o segmento grifado for substituído por: 
 

(A) uma característica que a identifica. 
(B) cada tendência de pensamento. 
(C) valores dispersos na sociedade. 
(D) defesa dos direitos sociais. 
(E) qualquer ação esclarecedora dos fatos. 

_________________________________________________________ 
 

Raciocínio Lógico-Matemático 
 

13. Em uma concessionária de automóveis, cinco carros de 
cores diferentes (vermelho, azul, branco, preto e prata) 
foram expostos em fila, em ordem decrescente de preço. 
O carro vermelho que foi exposto é mais caro do que o 
prata, mas é mais barato do que o branco. Além disso, 
sabe-se que o carro preto ficou imediatamente depois do 
carro prata na fila. Apenas com essas informações, pode-
se concluir que o carro mais barato do grupo 

 
(A) pode ser o azul ou o preto. 
(B) certamente é o branco. 
(C) pode ser o branco ou o azul. 
(D) certamente é o preto. 
(E) pode ser o branco ou o preto. 
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14. Para montar, com palitos de fósforo, o quadriculado 2 × 2 
mostrado na figura a seguir, foram usados, no total, 
12 palitos. 

 

 
 
 Para montar um quadriculado 6 × 6 seguindo o mesmo 

padrão, deverão ser usados, no total, 
 

(A)   64 palitos. 
 
(B)   72 palitos. 
 
(C)   84 palitos. 
 
(D)   96 palitos. 
 
(E) 108 palitos. 

_________________________________________________________ 
 

15. Nas somas mostradas a seguir, alguns dígitos do nosso 
sistema de numeração foram substituídos por letras. No 
código criado, cada dígito foi substituído por uma única 
letra, letras iguais representam o mesmo dígito e letras 
diferentes representam dígitos diferentes. 

 

P + P = S H + H = U 

S + S = H M + M = PS 
 
 Utilizando o mesmo código, pode-se deduzir que o 

resultado da soma S + H é igual a 
 

(A) P. 
 
(B) M. 
 
(C) U. 
 
(D) PH. 
 
(E) SM. 

_________________________________________________________ 
 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da  
União − Lei no 8.112/90 

Processo Administrativo − Lei no 9.784/99 
Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região 

 
16. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de 

provimento efetivo do Tribunal Regional do Trabalho da  
5

a
 Região − TRT/BA ficará sujeito ao estágio probatório, 

durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objetos 
de análise para o desempenho do cargo. A avaliação de 
desempenho do servidor será submetida à homologação 
da autoridade competente 

 
(A) quatro meses antes de findo o período do estágio 

probatório. 
 
(B) dois meses antes de findo o período do estágio pro-

batório. 
 
(C) três meses antes de findo o período do estágio pro-

batório. 
 
(D) um mês antes de findo o período do estágio pro-

batório. 
 
(E) seis meses antes de findo o período do estágio pro-

batório. 

17. A Lei n
o
 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos 

servidores públicos civis da União, das autarquias e das 
fundações públicas federais, estabelece que as penalida-
des disciplinares são: advertência, suspensão, demissão, 
cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição 
de cargo em comissão e destituição de função comissio-
nada. Nos termos desse regramento legal, é regra ati-
nente às penalidades: 

 
(A) a suspensão será aplicada no caso de violação das 

proibições que não tipifiquem infração sujeita à 
penalidade de destituição de cargo em comissão. 

 
(B) a pena de suspensão não pode ser convertida em 

multa. 
 
(C) o cancelamento das penalidades de advertência e 

de suspensão surte efeitos retroativos. 
 
(D) ao caso de conduta escandalosa na repartição é 

aplicada a suspensão de 30 dias. 
 
(E) os antecedentes funcionais são considerados na 

aplicação das penalidades. 
_________________________________________________________ 
 

18. Nos termos da Lei n
o
 9.784/99, que regula o processo 

administrativo no âmbito da Administração Pública Fede-
ral, algumas pessoas têm prioridade na tramitação pro-
cessual. Num determinado dia foram protocolizados cinco 
processos. No processo A figura como parte um homem 
de 61 anos; no B uma mulher de 45 anos portadora de 
deficiência física; no C um homem de 45 anos portador de 
esclerose múltipla; no D um jovem de 24 anos portador da 
síndrome da imunodeficiência adquirida; no E uma mulher 
de 61 anos. Nos termos desse regramento, terão tramita-
ção prioritária os processos 

 
(A) B, C, D e E. 

(B) C, D e E. 

(C) A, B, C, D e E. 

(D) A, C, D e E. 

(E) B, C e D. 
_________________________________________________________ 
 

19. No julgamento de matéria judiciária, recursos adminis-
trativos e infrações disciplinares, o Regimento Interno do 
TRT/BA prevê que NÃO poderão integrar o mesmo órgão 
fracionário do Tribunal, nem atuar simultaneamente, inclu-
sive no Tribunal Pleno, 

 
(A) cônjuges. 
 
(B) cônjuges e companheiros. 
 
(C) cônjuges, companheiros, parentes consanguíneos 

ou afins, em linha reta ou colateral, até o 1
o
 grau. 

 
(D) cônjuges, companheiros, parentes consanguíneos 

ou afins, em linha reta ou colateral, até o 2
o
 grau. 

 
(E) cônjuges, companheiros, parentes consanguíneos 

ou afins, em linha reta ou colateral, até o 3
o
 grau. 

_________________________________________________________ 
 

20. O Regimento Interno do TRT/BA regula os casos de 
substituições. Caso haja a necessidade do afastamento do 
Vice-Presidente, durante o segundo ano de mandato, ele 
será substituído, na forma da lei, pelo 

 
(A) Presidente, de forma cumulativa. 

(B) Corregedor Regional. 

(C) Vice-Corregedor Regional. 

(D) Desembargador mais antigo. 

(E) Presidente do Órgão Especial. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. Em relação aos critérios estabelecidos na Norma Regulamentadora NR-35 − Trabalho em Altura, é correto afirmar: 
 

(A) O atendimento e disseminação do procedimento operacional caberá unicamente aos supervisores e encarregados que são 
os responsáveis por acompanhar os trabalhos realizados e implementar algumas das medidas de proteção estabelecidas 
na referida Norma. 

 
(B) O trabalhador autorizado para trabalho em altura é aquele capacitado, cujas habilidades profissionais foram comprovadas, 

sendo optativa a anuência formal da empresa. 
 
(C) A Permissão de Trabalho deve ser emitida, aprovada pelo responsável pela autorização da permissão e arquivada de 

forma a permitir sua rastreabilidade durante a execução da atividade.  
 
(D) As pessoas responsáveis pela execução das medidas de salvamento devem estar capacitadas para executar o resgate, 

prestar primeiros-socorros e possuir aptidão física e mental compatível com a atividade a desempenhar. 
 
(E) Os trabalhadores poderão solicitar a interrupção de suas atividades sem realizar recusa para o trabalho, junto ao seu 

superior hierárquico, único responsável pela programação e execução dos serviços, cuja anuência e autorização deverá 
ser registrada. 

 

 
22. Conforme a Norma Regulamentadora NR-15 − Atividades e Operações Insalubres, nos trabalhos sob ar comprimido, em tubu-

lões pneumáticos e túneis pressurizados, deve-se observar: 
 
(A) Durante o transcorrer dos trabalhos sob ar comprimido, nenhuma pessoa poderá ser exposta à pressão superior a 

5,4 kgf/cm
2
. 

 
(B) O trabalhador não poderá sofrer mais que uma compressão num período de 12 horas. 
 
(C) O local adequado para o cumprimento do período de observação deverá ser designado pelo médico responsável. 
 
(D) A duração do período de trabalho sob ar comprimido não poderá ser superior a 8 horas, em pressões de trabalho de 0 a 

2,0 kgf/cm
2
; a 6 (seis) horas, em pressões de trabalho de 1,1 a 3,5 kgf/cm

2
. 

 
(E) Após a descompressão, os trabalhadores serão obrigados a permanecer, no mínimo, por 1 hora, no canteiro de obra, 

cumprindo um período de observação médica. 
 

 
23. Considere: 
 
 I. São agentes químicos as diversas formas de produtos que possam estar expostos os trabalhadores, tais como: ruídos, 

vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, bem como, o  
infrassom e o ultrassom. 

 
 II. Agentes físicos são produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, 

névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser 
absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão. 

 
 III. A implantação de medidas de caráter coletivo deverá ser acompanhada de treinamento dos trabalhadores quanto aos 

procedimentos que assegurem a sua eficiência e quanto à informação sobre as eventuais limitações de proteção que 
ofereçam. 

 
 IV. Para o monitoramento da exposição dos trabalhadores e das medidas de controle, deve ser realizada uma avaliação 

anual de um dado risco, visando à introdução ou modificação das medidas de controle para o ano posterior. 
 
 V. Sempre que vários empregadores realizem, simultaneamente, atividades no mesmo local de trabalho estes terão o dever 

de executar ações integradas para aplicar as medidas previstas no PPRA visando a proteção de todos os trabalhadores 
expostos aos riscos ambientais gerados. 

 
 Com base na Norma Regulamentadora NR-9 − Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, está correto o que se afirma em 
 

(A) I, II e III, apenas. 
 
(B) III e V, apenas. 

 
(C) II, IV e V, apenas. 
 
(D) III, IV e V, apenas. 

 
(E) I, II, III, IV e V. 

Caderno de Prova ’K11’, Tipo 001



 

TRT5R-An.Jud.-Eng.(Seg.Trabalho)-K11 7 

24. Conforme preconiza a Norma Regulamentadora NR-33 − Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados, a gestão 
de segurança e saúde nos trabalhos deve ser planejada, programada, implementada e avaliada, incluindo medidas técnicas de 
prevenção estando, dentre elas: 
 
(A) Os equipamentos em áreas classificadas deverão estar certificados ou possuir documento contemplado no âmbito do Sis-

tema Brasileiro de Avaliação da Conformidade − INMETRO. 
 
 
(B) Para verificar se as condições de acesso e permanência são seguras, o monitoramento da atmosfera nos espaços 

confinados, e nas áreas onde os trabalhadores autorizados estarão desempenhando as suas tarefas deverá ser periódico. 
 
 
(C) As avaliações atmosféricas iniciais deverão ser realizadas dentro do espaço confinado por meio de medições indiretas. 
 
 
(D) As medidas preventivas deverão ser tomadas para eliminar ou controlar os riscos de incêndio ou explosão em trabalhos de 

desbaste com lima, assim como, o corte por meio de serra manual e estampos de corte em balancins. 
 
 
(E) As medições em áreas confinadas deverão ser feitas por meio de equipamentos de leitura indireta, intrinsecamente 

seguros, providos de alarme, calibrados e protegidos contra emissões eletromagnéticas ou interferências de 
radiofrequência. 

 

 
25. A Norma Regulamentadora NR-18 − Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção estabelece, no item 

referente a Escavações, Fundações e Desmonte de Rochas, que 
 
(A) os taludes com altura superior a 1,75 m devem ter estabilidade garantida. 
 
 
(B) os taludes instáveis das escavações com profundidade superior a 1,45 m devem ter sua estabilidade garantida por meio de 

estruturas dimensionadas para este fim. 
 
 
(C) as escavações com mais de 1,50 m de profundidade devem dispor de escadas ou rampas, colocadas próximas aos postos 

de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores. 
 
 
(D) os materiais retirados da escavação devem ser depositados a uma distância igual a um terço da profundidade, medida a 

partir da borda do talude. 
 
 
(E) os cabos de sustentação do pilão do bate-estacas devem ter comprimento que permita, em qualquer posição de trabalho, 

um mínimo de 4 voltas sobre o tambor. 
 

 
26. Considere: 
 
 I. Extintores portáteis. 
 
 II. Água nebulizada. 
 
 III. Mangotinhos. 
 
 IV. Sprinklers. 
 
 V. Hidrantes. 
 
 VI. Extintores sobre rodas. 
 
 No combate a incêndio, a classificação do sistema fixo sob comando é representado por 
 

(A) II e IV, apenas. 
 
 
(B) II, IV e V, apenas. 
 
 
(C) I, II, IV e VI, apenas. 
 
 
(D) III e V, apenas. 
 
 
(E) I, II, III, IV, V e VI.   
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27. A contratação de serviço de reforma de órgão do TRT-BA exigiu do Analista Jurídico a consulta à legislação vigente, para 
definição da modalidade a ser adotada no processo. Ele constatou na Lei n

o
 8.666/1993, que institui normas para licitações e 

contratos da Administração pública, que: 
 

(A) Pregão é a modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns, independentemente do valor estimado da 
contratação, em que a disputa é feita por meio de proposta e lances em sessão pública, nos termos da legislação vigente. 

 
(B) O sistema de controle originado do cadastro do registro de preços deverá ser sempre informatizado. 
 
(C) Apenas cidadão cadastrado no sistema poderá impugnar legitimamente preço constante do quadro geral e do cadastro do 

registro de preços, em razão de incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado. 
 
(D) Quando, por limitações do mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, for impossível a obtenção do número 

mínimo de 2 propostas válidas, essas circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no processo ou repetido o 
convite. 

 
(E) Nas licitações de âmbito internacional, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio interno, 

e atender às exigências dos órgãos competentes nacionais. 
 

 
28. O contato permanente em atividade profissional sem as devidas proteções com agentes etiológicos ou fatores de risco de 

natureza ocupacional, como o amianto, pode causar doenças como 
 

(A) leucemias. 
 
(B) derrame pleural. 
 
(C) síndromes mielodisplásicas. 
 
(D) encefalopatia tóxica crônica. 
 
(E) dermatite de contato. 

 

 
29. A Norma Regulamentadora NR-10 − Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade estabelece: 
 

(A) Nos trabalhos e nas atividades e serviços em eletricidade devem ser adotadas medidas corretivas destinadas ao controle 
dos riscos adicionais, especialmente quanto à altura, confinamento, campos elétricos e magnéticos e outros agravantes, 
adotando-se a sinalização de segurança. 

 
(B) Nos locais de trabalho só podem ser utilizados equipamentos, dispositivos e ferramentas elétricas com certificado de 

garantia e calibração do INMETRO. 
 
(C) As operações elementares como ligar e desligar circuitos elétricos, realizadas em baixa tensão, com materiais e 

equipamentos elétricos em perfeito estado de conservação, adequados para operação, podem ser realizadas por qualquer 
pessoa não advertida. 

 
(D) Nos estabelecimentos com carga instalada superior a 65 kW é suficiente constituir e manter o Prontuário de Instalações 

Elétricas. 
 
(E) As intervenções em instalações elétricas com tensão igual ou superior a 100 Volts, em corrente alternada ou contínua, 

somente podem ser realizadas por trabalhadores autônomos com certificado emitido por organismos reconhecidos de 
formação profissional. 

 

 
30. Quando se desenvolve um trabalho em condições de insalubridade de grau mínimo, de acordo com a Norma Regulamentadora 

NR-15 − Atividades e Operações Insalubres, esta condição assegurará ao trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre 
o salário mínimo da região, equivalente a 

 
(A) 40%. 
 
(B) 15%. 
 
(C) 20%. 
 
(D) 10%. 
 
(E) 30%. 

 

 
31. A comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos será feita mediante o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Este será 

preenchido pela empresa ou seu preposto, com base no 
 

(A) PCMAT − Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. 
 
(B) SESMT − Serviço Especializado em Engenharia e em Medicina do Trabalho. 
 
(C) PPRA − Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. 
 
(D) CAT − Comunicação de Acidente de Trabalho. 
 
(E) LTCAT − Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho.   
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32. Para redigir uma petição com base na Norma Regulamentadora NR-01 − Disposições Gerais, deve-se considerar: 
 

(A) A observância das Normas Regulamentadoras − NR desobriga as empresas do cumprimento de outras disposições que, 
com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de obras ou regulamentos sanitários dos Estados ou Municípios, e 
outras, oriundas de convenções e acordos coletivos de trabalho. 

 

(B) A Delegacia Regional do Trabalho − DRT, nos limites de sua jurisdição, é o órgão regional competente para executar as 
atividades relacionadas com a segurança e medicina do trabalho, inclusive a Campanha Nacional de Prevenção dos 
Acidentes do Trabalho − CANPAT, o Programa de Alimentação do Trabalhador − PAT, e ainda a fiscalização do 
cumprimento dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho. 

 

(C) Não compete à Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho − SSST conhecer, em última instância, os recursos 
voluntários ou de ofício e as decisões proferidas pelos Delegados Regionais do Trabalho, em matéria de segurança e 
saúde no trabalho. 

 

(D) Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob 
direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade 
econômica, não serão, para efeito de aplicação das Normas Regulamentadoras − NR, solidariamente responsáveis à 
empresa principal e cada uma das subordinadas. 

 

(E) Somente o Ministro do Trabalho detém as atribuições de fiscalização e orientação às empresas, quanto ao cumprimento 
dos preceitos legais e regulamentares sobre Segurança e Medicina do trabalho, não sendo permitidos convênios com 
outros órgãos federais, estaduais e municipais. 

 

 
33. Considere as atribuições dos brigadistas: 
 
 I. Atender com presteza ao brado do alarme de incêndio, deslocando-se para o local de reunião. 
 
 II. Sempre que acionado, investigar possíveis sinais de princípio de incêndio. 
 
 III. Conhecer o plano de emergência contra incêndio da planta. 

 
 IV. Relatar, imediatamente, as irregularidades e os riscos encontrados nas inspeções. 
 
 V. Informar o Corpo de Bombeiros onde se desliga a energia parcial ou total da edificação. 
 
 VI. Orientar a população fixa quanto ao procedimento em caso de abandono de área. 

 
 São ações de prevenção o que se afirma em 
 

(A) III e VI, apenas. 
 
(B) II e III, apenas. 
 
(C) II, III e IV, apenas. 
 
(D) I, II e IV, apenas. 
 
(E) I, II, III, IV, V e VI. 

 

 
34. Com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho, com base na Norma 

Regulamentadora NR-4 − Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, conclui-se que são 
obrigadas a manter o SESMT: 

 
(A) As empresas do setor privado e os órgãos públicos da administração direta, quando se tratar de funcionários estatutários e 

celetistas contratados em regime mínimo de 32 horas semanais. 
 

(B) As empresas públicas e privadas, os órgãos públicos da administração, direta e indireta, e dos poderes Legislativo e 
Judiciário que possuam empregados regidos pela CLT. 

 

(C) As empresas do setor industrial e as extrativistas que empreguem profissionais para o trabalho de elevação de cargas, 
operação de máquinas, escavações e transporte de materiais, desde que cumprindo jornada mínima de 40 horas 
semanais. 

 

(D) As empresas industriais e de prestação de serviços técnicos e tecnológicos, instaladas na região de operação em que se 
situe a sua sede, nas situações em que o número de funcionários contratados seja superior a 15. 

 

(E) Os conglomerados, consórcios e associações que prestem serviços de usinagem, panificação, extrativismo vegetal e 
pecuária, implantados em plantas fabris, canteiros de obra e pastagens, pelo regime estatutário ou celetista e contrato por 
tempo indeterminado. 
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35. No âmbito da Norma Regulamentadora NR-5 − Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, no caso em que uma empresa 
tenha unidades industriais com atividades econômicas diferenciadas em cada estabelecimento, sediados em um mesmo 
município, para que as reuniões sejam estabelecidas, deve-se 

 
(A) unificar os processos de produção de forma que se tornem padronizados e similares e, a partir daí, estabelecer um 

cronograma de reuniões com encontros distintos, registrados e autônomos para cada planta industrial. 
 

(B) definir obrigatoriamente um cronograma de reuniões para cada uma das plantas, com composição e membros específicos 
para cada unidade, de forma que cada qual cumpra e faça cumprir os procedimentos definidos em cada planta fabril. 

 

(C) estabelecer, a partir do número de funcionários e respectivas ocupações, em cada planta, além do ramo de atividade de 
cada unidade, o planejamento e o cronograma das reuniões, dispensando, assim, a necessidade de elaborar ata de 
reunião e a comunicação geral das resoluções. 

 

(D) definir a periodicidade, a forma como a comunicação deverá ocorrer e o que deve ser comunicado, para que a equalização 
das medidas de prevenção de acidentes de trabalho e, sobretudo, a troca de informações e as propostas sejam 
apresentadas para que as melhorias se estabeleçam. 

 

(E) solicitar ao Ministério do Trabalho o estabelecimento do cronograma de datas comuns  para as reuniões mensais para o 
grupo de unidades da empresa, e a forma de comunicar as decisões e ações às Unidades abrangidas. 

 

 
36. Uma empresa desenvolveu, após vários estudos por meio do setor responsável pela segurança do trabalho e com a participação 

constante do trabalhador responsável pela transferência de gases altamente refrigerados, um equipamento de proteção 
individual, conjugado, a partir de equipamentos com CAs individuais válidos, tendo em vista a exposição desse trabalhador aos 
riscos de queda de objetos, projeção de particulados e incidência de ruídos, criando um capacete de proteção com protetor 
auricular e atenuador de ruídos, de forma a facilitar e disponibilizar os equipamentos de proteção individual necessários para a 
função de forma prática e segura. Após a fabricação do referido equipamento, o funcionário, em questão, se recusou a usá-lo, 
face aos critérios estabelecidos na Norma Regulamentadora NR-6 − Equipamento de Proteção Individual, tendo em vista que 

 
(A) a Norma determina que o trabalhador deverá comunicar ao empregador qualquer alteração que torne o equipamento 

impróprio para uso e, pela sua ótica, se aplicava inteiramente ao caso, pois problemas como esquecimentos, coceiras e 
vontade de usar os equipamentos tradicionais, separadamente, criavam em si uma aversão ao uso do mesmo. 

 

(B) considerou o equipamento engenhoso demais para as atividades ali desenvolvidas e sem função alguma para o serviço 
realizado e, por essa razão, não poderia ficar exposto a riscos de acidentes motivados por brincadeiras e gozações 
proferidas pelos demais colegas de outros setores. 

 

(C) o fato de ter todos os equipamentos num único equipamento conjugado faria com que tivesse de carregá-los sempre que 
estivesse suscetível ao trabalho naquele setor, impedindo-o de utilizar apenas um ou outro conforme achasse necessário, 
contrariando o estabelecido na Norma. 

 

(D) o equipamento de proteção não poderia ser criado pela empresa e colocado em uso sem que houvesse uma avaliação do 
conjunto completo pelos órgãos oficiais, pois se tratava de um equipamento conjugado de proteção individual, novo, e por 
isso, deveria ter um número próprio de CA válido. 

 

(E) todo EPI deveria apresentar em caracteres visíveis o nome da empresa fabricante e o lote de fabricação do equipamento, 
assim como o tipo de aplicação e a natureza pela qual este foi concebido para que o usuário conheça outras formas de 
aplicação e de acondicioná-lo após sua utilização. 

 

 
37. No âmbito do desenvolvimento do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional − PCMSO, de que trata a Norma 

Regulamentadora NR-7, por determinação do Delegado Regional do Trabalho, com base em parecer técnico conclusivo da 
autoridade regional competente em matéria de segurança e saúde do trabalhador, ou em decorrência de negociação coletiva, 

 
(A) as empresas com mais de 10 e menos de 20 empregados, enquadradas no grau de risco 3 ou 4 (Quadro 1 da NR 4), têm 

obrigatoriedade de indicar médico do trabalho e auxiliar de enfermeiro do trabalho para gerirem a aplicabilidade do 
programa. 

 

(B) os enfermeiros do trabalho podem realizar os exames médicos previstos na Norma, pela familiaridade com os princípios da 
patologia ocupacional e suas causas, bem como com as condições de trabalho e os riscos a que está ou será exposto 
cada trabalhador da empresa a ser examinado. 

 

(C) os trabalhadores podem ficar expostos a quaisquer agentes químicos, desde que os indicadores biológicos registrados em 
estudo prévio dos aspectos toxicológicos sejam incluídos nas políticas de saúde e segurança da empresa. 

 

(D) os empregados, juntamente com o técnico de segurança do trabalho da empresa, são obrigados a elaborar e gerenciar, 
em cada unidade operacional, a efetiva implementação do PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia. 

 

(E) as empresas são obrigadas a realizar o exame médico demissional, independentemente, da época de realização de 
qualquer outro exame, quando suas condições representarem potencial de risco grave aos trabalhadores.   
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38. Conforme determina a Norma Regulamentadora NR-11 − Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de materiais, 
os cavaletes utilizados no transporte de material devem possuir, dentre outros requisitos, 

 
(A) cintas e suportes de suspensão ou tração incorporados ao carro porta-bloco, instalado no tear do bloco. 
 
(B) um espaço devidamente sinalizado com, no mínimo, 50 cm entre cavaletes verticais e o uso de ventosas dotadas de 

válvulas de segurança, com acesso facilitado ao operador. 
 
(C) mangueiras e conexões com resistência compatível com a demanda de trabalho e cabos de aço e correntes na base de 

sustentação. 
 
(D) composição de seções com largura máxima de 22 cm e comprimento máximo de 6 m, com um reforço nas extremidades, 

nos tipos verticais. 
 
(E) a aplicação de critérios de separação para as plataformas, quando no armazenamento das chapas, considerando a 

seleção por cor e tipo do material. 
 

 
39. Na análise ergonômica do trabalho, elementos como tipo de produção, ritmo de trabalho e repetitividade estão relacionados com 
 

(A) aspectos organizacionais. 
 
(B) gerenciamento de postura. 
 
(C) trabalho multidisciplinar. 
 
(D) risco ergonômico. 
 
(E) aspectos físicos. 

 

 
40. Quando se pretende fazer com que a análise de risco se estabeleça a partir de um conjunto de palavras-guia, a fim de focalizar 

os desvios dos parâmetros estabelecidos para um determinado processo ou operação, por meio da revisão de desenhos dos 
processos ou procedimentos, em reuniões com protocolos preestabelecidos, utiliza-se a técnica 

 
(A) de modos de falhas e efeitos − AMFE. 
 

(B) preliminar de riscos − APR. 
 

(C) qualitativa de detecção de riscos − WHAT-IF. 
 

(D) de operabilidade de perigos − HAZOP. 
 

(E) de árvore de falhas − AAF. 
 

 
41. Considere. 
 
 I. Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados, a partir da análise ergonômica do trabalho, po-

derá ser exigido suporte para os pés, que se adapte ao comprimento da perna do trabalhador. 
 
 II. Transporte manual de cargas designa todo transporte no qual o peso da carga é suportado por dois trabalhadores simul-

taneamente, compreendendo o levantamento e a deposição da carga. 
 
 III. Para as atividades em que os trabalhos sejam realizados de pé, os assentos para descanso devem ser colocados em lo-

cais em que os mesmos possam ser utilizados por todos os trabalhadores durante as pausas. 
 
 IV. O trabalho de levantamento de material feito com equipamento mecânico de ação manual deverá ser executado de forma 

que o esforço físico realizado pelo trabalhador seja convertido em sua capacidade de força de uma vez e meia a massa 
do trabalhador, de maneira que não comprometa a sua saúde ou a sua segurança. 

 
 A respeito da NR-17 – Ergonomia, está correto o que consta em 
 

(A) I e III, apenas. 
 

(B) II e IV, apenas. 
 

(C) II, III e IV, apenas. 
 

(D) I, II e III, apenas. 
 

(E) I, II, III e IV. 
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42. Ao realizar a avaliação secundária, durante os procedimentos de suporte básico à vida, o socorrista deve levar em conta que 
 

(A) a respiração acelerada acompanhada por pupilas anisocóricas sugerem obstrução nas vias aéreas, com lesão pulmonar. 
 

(B) as condições que elevam a demanda de oxigênio, como febre alta, choque, hipóxia e anemia grave indicam a ocorrência 
de doença pulmonar. 

 

(C) um pulso filiforme, geralmente, é encontrado no choque hipovolêmico, assim como respirações  rápidas e superficiais. 
 

(D) todo politraumatizado taquicárdico com coloração rosada está necessariamente em choque. 
 

(E) uma pele fria e seca é indicativa de uma resposta do sistema nervoso indicando um traumatismo ou perda sanguínea. 
 

 
43. Muitos são os organismos e órgãos públicos que atuam no controle e gerenciamento dos processos relacionados à saúde e 

segurança do trabalhador. A partir das siglas aqui utilizadas e das atribuições relacionadas aos órgãos e instituições citadas, é 
correto afirmar: 

 

(A) A Fundação Jorge Duprat Ferreira de Saúde e Medicina do Trabalho − FUNDACENTRO é uma instituição pública 
vinculada aos Ministérios do Trabalho e Emprego e Saúde, que produz e difunde conhecimentos sobre Saúde e 
Segurança no Trabalho para fomentar a incorporação do tema na elaboração e na gestão de políticas públicas. 

 

(B) O Serviço de Inspetoria do Trabalho − SIT realiza, entre outras funções, a formulação e proposição de diretrizes da 
inspeção do trabalho, inclusive as do trabalho portuário, priorizando o estabelecimento de políticas de combate ao trabalho 
forçado, discriminação de gênero e raça e a todas as formas de trabalho degradante. 

 

(C) O reconhecimento das doenças profissionais foi se ampliando no âmbito dos Programas de Saúde do Trabalhador por 
intermédio dos Centros de Referência de Saúde do Trabalhador − CERESTs, a partir de 2003 − que fez com que o 
Conselho Nacional de Previdência Social, em 2004, criasse uma nova metodologia para esse reconhecimento, chamada 
Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário − NTEP. 

 

(D) A Comunicação de Acidentes do Trabalho − CAT tem o papel de informar à Previdência Social a ocorrência de acidentes 
de trabalho, tendo sido instituída por lei em 1962, onde cumpria esta obrigação comunicando ao Instituto Nacional de 
Prevenção Social − INPS as informações básicas necessárias para a identificação do segurado, do empregador e do 
acidente. 

 

(E) O Departamento Federal de Inspeção do Trabalho − DEFIT atua na supervisão da SIT no que tange ao planejamento e 
supervisão das ações na área trabalhista geral, em especial, no que se refere à saúde do trabalhador frente às jornadas de 
trabalho, intervalos intra e interjornadas e pagamento de adicional de insalubridade. 

 

 
44. A partir da nova concepção no sistema de prova do acidente do trabalho, o critério para definir o nexo causal da doença 

ocupacional passa a levar em conta dados estatísticos epidemiológicos. A abordagem passa 
 

(A) do critério da presunção para o regime da reparação civil. 
 

(B) de um viés individual para uma abordagem coletiva. 
 

(C) da lesão corporal para a perturbação funcional. 
 

(D) de associações espúrias para benefícios por incapacidade. 
 

(E) da razão do desempenho para o custo da gravidade. 
 

 
45. Um Programa de Prevenção de Riscos Ambientais − PPRA tem sua efetividade constatada quando se verifica a existência de 
 

(A) funcionários treinados. 
 

(B) documentação atualizada. 
 

(C) planilha de registro assinada. 
 

(D) evidências. 
 

(E) carta de preposição.   
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46. A Norma Regulamentadora NR-10 − Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, se aplica a trabalhadores que, direta 
e indiretamente, nas atividades laborais interajam  

 
(A) unicamente com a geração e a distribuição de energia elétrica nas atividades de instalação. 
 
(B) unicamente na produção ou geração de energia elétrica. 
 
(C) com etapas de produção, com exceção das atividades relacionadas com as de projeto: planejamento, levantamentos e 

medições. 
 
(D) com produção e distribuição de energia elétrica, exceto quando em atividade de manutenção: diagnóstico, reparação, 

substituição de partes e peças ou em testes. 
 
(E) em ambientes sujeitos às influências das instalações elétricas e execução de serviços elétricos com eletricidade. 

 

 
Atenção: Para responder às questões de números 47 a 50, considere a imagem abaixo com a respectiva legenda. 
 
 

1

7

6

2

3

5
4

 
 
47. Com relação à Norma Regulamentadora NR-18 − Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, é correto 

afirmar que 
 

(A) o andaime não está exatamente verticalizado, gerando riscos de tombamento. 
 
(B) todo trabalhador deve estar identificado, usando uniforme, crachá contendo o logotipo da empresa, à vista. 
 
(C) a cobertura plástica do andaime deve prever estrutura inferior de suporte para evitar rompimento. 
 
(D) falta ao andaime identificação clara de sua capacidade portante. 
 
(E) é obrigatório o uso de cinto de segurança, tipo paraquedista com duplo talabarte. 

 

 
48. Sobre as condições de trabalho na obra retratada na fotografia, considere: 
 
 I. Se a instalação elétrica aérea estiver a uma distância mínima de risco de 3,00 m, o andaime precisa ser aterrado, com 

laudo profissiográfico atestado por técnico habilitado. 
 
 II. Apenas o trabalho identificado em (2) precisa de cinto de segurança, visto que o trabalhador identificado por (3) está 

protegido de quedas pelo próprio andaime. 
 
 III. Todos os trabalhadores da obra precisam fazer uso de capacete, botas e roupas adequadas e, conforme a atividade 

devem usar ainda luvas, óculos de proteção e protetores auriculares. 
 
 Está correto o que se afirma em 
 

(A) I, II e III. 
 
(B) III, apenas. 
 
(C) I e II, apenas. 
 
(D) II e III, apenas. 
 
(E) I, apenas. 
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49. Considerando, ainda, a Norma Regulamentadora NR-18 − Condições e Meio Ambiente de Trabalho e a obra retratada na 
fotografia, é correto afirmar: 

 
(A) As únicas falhas da obra que permitem autuação pelo fiscal do MTE é a falta de identificação da obra ou alvará, e a falta 

de uso de EPI’s por parte dos trabalhadores envolvidos. 
 
(B) A cobertura de proteção contra intempéries é feita de material impermeável, cobrindo mais de 50% da área livre do 

andaime, permitindo o acesso do trabalhador e a guarda de seus equipamentos e materiais. 
 
(C) O tapume (5) encontra-se a uma distância correta da fachada da edificação, sua altura excede 1,70 m, conforme solicita a 

Norma e é feito de material homogêneo firmemente apoiado ao solo. 
 
(D) Apesar da falsa impressão de tombamento do andaime (6), o mesmo encontra-se construído em conformidade com a 

Norma, e firmemente fixado à edificação e ao tapume (5). 
 
(E) Com relação ao andaime (6), o seu acesso não está sendo feito por escada incorporada a sua estrutura, sendo que o 

mesmo não apresenta guarda-corpo e rodapé, cuja estabilidade vertical está comprometida, além de contar com instalação 
improvisada (7) incompatível com a Norma. 

 
 
50. Com relação às atitudes de trabalho dos colaboradores da foto, considere: 
 
 I. Deve existir um profissional habilitado legal responsável pela obra que, face às atitudes apresentadas na foto, providencie 

treinamento adequado imediato a todos os colaboradores, e não somente àqueles que estão em desacordo com as 
normas de saúde e segurança do trabalho. 

 
 II. Se a atitude do trabalhador (2) for punida com a imediata demissão, com base nos requisitos da NR-07, a empresa se 

exime de punição frente à legislação do MTE, bastando, para tanto, registrar a ação em seu livro da CIPA. 
 

 III. Se o trabalhador (2) for presidente da CIPA, ele não poderá ser demitido, face o exposto na NR-05 e na CLT, desde que 

não esteja em período de experiência. 
 
 Está correto o que se afirma em 
 

(A) II e III, apenas. 
 
(B) II, apenas. 
 
(C) I e II, apenas. 
 
(D) I, apenas. 
 
(E) I, II e III. 

 
 
51. Com relação à NR-01, que trata das DISPOSIÇÕES GERAIS com relação às Normas de Saúde e Segurança do Trabalho, 

compete à 
 

(A) Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho − SSST, apenas embargar obra ou interditar empresa de qualquer tipo ou 
finalidade, confiscar máquinas e equipamentos e notificar as empresas, impondo e arbitrando as devidas multas 
pecuniárias. 

 
(B) Delegacia Regional do Trabalho − DRT ou à Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho − SSST, embargar obra, 

interditar estabelecimento, setor de serviço ou canteiro de obra, confiscar máquinas e equipamentos e notificar as 
empresas, impondo e arbitrando as devidas multas pecuniárias. 

 
(C) Delegacia Regional do Trabalho − DRT ou à Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho − SSST, embargar obra ou 

interditar empresa de qualquer tipo ou finalidade, confiscar máquinas e equipamentos e notificar as empresas, impondo e 
arbitrando as devidas multas pecuniárias. 

 
(D) Delegacia Regional do Trabalho − DRT, apenas embargar obra, interditar estabelecimento, setor de serviço ou canteiro de 

obra, confiscar máquinas e equipamentos e notificar as empresas, impondo e arbitrando as devidas multas pecuniárias. 
 
(E) Delegacia Regional do Trabalho − DRT ou à Delegacia do Trabalho Marítimo − DTM impor as penalidades cabíveis, 

embargar obra, interditar estabelecimento, setor de serviço ou canteiro de obra e notificar as empresas. 
 
 
52. Constitui ato faltoso do empregado, em relação às disposições gerais das Normas Regulamentadoras de Saúde e Segurança do 

Trabalho, a recusa injustificada em 
 

(A) informar ao empregador e colegas sobre os riscos profissionais que possam originar-se nos locais de trabalho e os 
resultados dos exames médicos aos quais o próprio trabalhador tenha sido submetido. 

 
(B) cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde do trabalho, instituídas pela SSST, cumprir as 

normas impostas pela CIPA local e usar o EPI fornecido pelo empregador. 
 
(C) cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde do trabalho, cumprir as ordens de serviço 

expedidas pelo empregador e usar o EPI fornecido pelo empregador. 
 
(D) cumprir as normas impostas pela CIPA local, informar aos empregados sobre os resultados dos exames médicos aos 

quais o próprio trabalhador tenha sido submetido e cumprir os regulamentos instituídos pela SSST. 
 
(E) cumprir as disposições legais instituídas pela SSST, cumprir as normas impostas pela CIPA local e informar aos 

empregados sobre os resultados dos exames médicos aos quais o próprio trabalhador tenha sido submetido.   
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53. Em relação à saúde e segurança do trabalho nas edificações em geral, considere: 
 
 I. Os locais de trabalho devem ter a altura do piso ao teto, pé direito, de acordo com as posturas municipais, atendidas as 

condições de conforto, segurança e salubridade. 
 
 II. Os pisos dos locais de trabalho devem apresentar saliências capazes de evitar o escorregamento involuntário de maneira 

que não prejudiquem a circulação de pessoas ou a movimentação de materiais. 
 
 III. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo de escorregamento 

serão empregados materiais ou processos antiderrapantes. 
 
 Está correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas. 
 
(B) I e III, apenas. 
 
(C) II, apenas. 
 
(D) II e III, apenas. 
 
(E) I, II e III. 

 
 
54. Com relação à proteção contra incêndios, é correto afirmar que o empregador 
 

(A) deve providenciar, para todos os trabalhadores, informações sobre a utilização dos equipamentos de combate a incêndio e 
os procedimentos para evacuação dos locais de trabalho com segurança. 

 
(B) é responsável, direta ou indiretamente, pelas normas internas de combate a incêndio, assegurando equipamentos para 

combate de fogos tipos A, B, C e D, obrigatoriamente, dando o devido treinamento aos trabalhadores para seu uso 
adequado. 

 
(C) obriga-se a zelar pelas instalações de combate a incêndio, regularizando suas inspeções anualmente, para os fogos tipos 

A e B e, bienalmente, para os fogos tipos C e D. 
 
(D) deve prover todos os ambientes, internos e externos, de dispositivos corta-chamas e corta-fogos, automáticos e 

autômatos, além de prover treinamento aos funcionários do uso de equipamentos móveis compatíveis com os tipos de 
riscos detectados pelo PPRA. 

 
(E) é responsável, direta ou indiretamente, pelas normas internas de combate a incêndio, assegurando equipamentos para 

combate de fogos tipos A, B, C e D, além de prover certificados de treinamentos a todos os brigadistas da empresa. 
 
 
Atenção: Para responder às questões de números 55 a 57, considere a NR-20 − Segurança e Saúde no trabalho com inflamáveis e 

combustíveis. 
 

1

  

2

 
 
 

3

 
 

55. As figuras 1, 2 e 3 são exemplos de instalações descritas na Norma Regulamentadora NR-20 − Segurança e Saúde no trabalho 
com inflamáveis e combustíveis, respectivamente, das classes 

 
(A) I, II e II. 
 
(B) II, III e I. 
 
(C) I, III e II. 
 
(D) II, III e III. 
 
(E) III, II e I. 
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56. Com relação à capacitação para os trabalhadores que adentram as áreas 1, 2 e 3 e suas respectivas classes e mantenham contato 
direto com o processo ou processamento produtivo, nas operações de manutenção e inspeção, o número mínimo de horas 
necessárias à formação em treinamento é, respectivamente, de 

 
(A) 16,   8 e 32.  
(B) 16, 16 e 16.  
(C)   8, 16 e 24.  
(D) 16,   8 e 20.  
(E) 32 32 e 32. 

 
 
57. Os tipos de extintores portáteis adequados para combate a possíveis incêndios as instalações 1, 2 e 3 e suas classes, são, res-

pectivamente, 
 

(A) espuma e/ou CO2, N3O2 e espuma e/ou N3O2. 
 
(B) espuma e/ou CO2, espuma aquosa e CO. 
 
(C) água pressurizada, NO2 e pó químico. 
 
(D) espuma e/ou CO2, espuma e/ou CO2 e espuma e/ou CO2. 
 
(E) espuma aquosa rica em NaH, espuma química e NaC ou CO2. 

 
 
58. Conforme a Norma Regulamentadora NR-12 − Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos, e relacionando o tipo de 

acesso permanente com sua respectiva inclinação em graus, é correto afirmar: 
 

  

 

 inclinação (em graus) 

1 escada de degraus com espelho I 0 20 

2 rampa II 20 45 

3 escada de degraus sem espelho III 75 90 

4 escada tipo marinheiro IV 45 75 
 

(A) 1-II; 2-I; 3-IV; 4-III. 
 
(B) 1-I; 2-II; 3-IV; 4-III. 
 
(C) 1-I; 2-II; 3-III; 4-IV. 
 
(D) 1-II; 2-III; 3-IV; 4-I. 
 
(E) 1-II; 2-I; 3-III; 4-IV. 

 
 
59. Com relação ao uso das cores na sinalização de segurança, conforme a Norma Regulamentadora NR-26 − Sinalização de 

Segurança, é correto afirmar: 
 

(A) Todas as cores adotadas para segurança em estabelecimentos ou locais de trabalho, a fim de indicar e advertir acerca dos 
riscos existentes, levam em consideração o daltonismo de certa porcentagem da população, a fim de evitar distrações e 
acidentes involuntários. 

 
(B) Devem ser utilizadas as sete cores básicas, conforme a refração básica da luz branca, associadas às cores branca, preta e 

cinza, isoladas ou compostas duas a duas, evitando ilusões de ótica referentes à mistura de cores complementares. 
 
(C) À excessão do vermelho e amarelo, destinados ao uso da brigada de incêndio, todas as cores, sub-cores, tonalidades de 

cinzas devem ser utilizadas, conforme normas internacionais, detalhando o melhor possível às áreas de trabalho. 
 
(D) Cada país deve compor sua gama de cores, mantendo a norma internacional, exclusivamente, o vermelho destinado a 

incêndio, verde destinado à água potável, azul para oxigênio, preto para óleos e petróleo e marrom para esgoto. 
 
(E) Devem ser adotadas cores para segurança em estabelecimentos ou locais de trabalho, a fim de indicar e advertir acerca 

dos riscos existentes, sendo seu uso  mais reduzido possível, a fim de não ocasionar distração, confusão e fadiga ao 
trabalhador. 

 
 
60. Com relação ao que estabelece a Norma Regulamentadora NR-24 − Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de 

Trabalho, é correto afirmar: 
 

(A) No mictório do tipo calha, de uso coletivo, cada segmento, no mínimo de 0,60 m, corresponderá a um mictório do tipo 
cuba. 

 
(B) Os lavatórios poderão ser formados por calhas feitas de materiais laváveis, possuindo torneiras de metal com biqueira, 

dispostas na proporção de uma torneira para cada grupo de dez trabalhadores. 
 
(C) Será exigido, no conjunto de instalações sanitárias, um lavatório para cada cinco trabalhadores nas atividades ou 

operações insalubres, ou nos trabalhos com exposição a substâncias tóxicas, irritantes, infectantes ou radioativas. 
 
(D) Será exigido um chuveiro para cada cinco trabalhadores nas atividades ou operações insalubres, ou nos trabalhos com 

exposição à substâncias tóxicas, irritantes, infectantes ou radioativas, e nos casos em que estejam expostos a calor 
intenso. 

 
(E) Os armários de um só compartimento terão as dimensões mínimas de 0,60 m de altura por 0,40 m de largura e 0,50 m de 

profundidade.   
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DISCURSIVA-REDAÇÃO 

Atenção: 

− Deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 20 linhas e máximo de 30 linhas. 
− Conforme Edital do Concurso, será atribuída nota ZERO à Prova Discursiva-Redação que for assinada, na folha de respostas definitiva, fora do 

campo de assinatura do candidato, apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato. 
− NÃO é necessária a colocação de Título na Prova Discursiva-Redação. 
− Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da Prova Discursiva-Redação. 

 
 
Para Roberto Mangabeira Unger, o Brasil “fervilha de energia humana”, mas é um país “no qual a maioria não tem 

como transformar essa energia em ação fecunda”. 

(Folha de São Paulo. Opinião. 09/05/2013) 
 
Algumas das propostas de superação desse impasse, sob a óptica de Unger, incluem: 
 
 
“Seguir rumo a um modelo de desenvolvimento que assegure a primazia dos interesses do trabalho e da produção. 

Fazer, portanto, com que a democratização de oportunidades para trabalhar e produzir seja o próprio motor do crescimento 
econômico.” 

(Adaptado de: law. harvard. edu/unger) 
 

 
Considerando o que está transcrito acima, redija um texto dissertativo-argumentativo, posicionando-se a respeito do 

seguinte tema: 
 

Crescimento econômico, trabalho e aprofundamento do ideário democrático. 
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