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CONHECIMENTOS GERAIS

AS QUESTÕES DE 01 A 04 REFEREM-SE À PROPAGANDA
ABAIXO:

Fonte: Revista TAM nas nuvens. São Paulo. Nº 04. Pág. 23. Abril de 2008.

01 – O “design ergonômico” do produto anunciado pela
propaganda é uma garantia, pois:

A) a funcionalidade do produto está sujeita a leis naturais da
ergonomia sem intervenção humana;

B) a alta definição do produto anunciado depende
exclusivamente do seu conceito ergonômico;

C) o produto descrito no informe publicitário funcionará como
nunca e em alta definição, justo porque cabe na palma da
mão;

D) modernamente os princípios da ergonomia dão mais
mobilidade de uso aos objetos projetados pelo homem,
resultando no seu maior e melhor desempenho.

02 – Nas frases “Design ergonômico, que integra funcionalidade,
tamanho e alta definição na palma de sua mão, como nunca.”;
“Design bonito e recursos integrados para lhe oferecer mais
comodidade.”, os termos destacados fazem, respectivamente,
retomadas:

A) anafórica, de “design ergonômico” e catafórica de  você;
B) catafórica, de “design ergonômico” e anafórica de você;
C) exofórica, de “você”, elemento contextual, externo ao texto e

anafórica de você, elemento correferenciado pelo texto;
D) exofórica, de “design ergonômico”, elemento textual da

propaganda e anafórica de você, não correferenciada no texto.

03 – Na frase “A filmadora Handycam CX7 de alta definição
permite que você grave e crie excelentes vídeos e fotos em alta
qualidade”, o termo QUE destacado trata-se de:

A) um pronome relativo referente à filmadora;
B) conjunção integrante de uma oração subordinada;
C) um objeto direto do verbo permite;
D) uma preposição, já que o verbo permitir é regido por este

elemento.

04 – Conforme a frase da questão anterior, o termo destacado E
pode dar uma ideia de:

A) consequência, posto que você pode criar vídeos após gravá-
los;

B) conclusão, uma vez que gravando os vídeos, conclui-se que
eles são automaticamente criados;

C) explicação, já que a criação dos vídeos pressupõe sua
criação;

D) adição, porquanto que gravar e criar são ações solidárias,
mas independentes.

O TEXTO A SEGUIR SERVIRÁ DE BASE PARA AS QUESTÕES
05 E 06:

DISPARIDADES PELO BRASIL
Este ano, o número de jovens analfabetos funcionais
aumentou quatro pontos percentuais nas regiões Norte e
Centro-Oeste. Esse movimento é contraditório, visto que
houve redução dos índices em todas as outras regiões do
país, com destaque para o Sudeste.

Fonte: Revista Nova Escola. São Paulo. Nº 226. Pág. 66. Dezembro de 2009.

05 – O analfabetismo funcional, grande mal que assola a
sociedade brasileira, oscilou, conforme o gráfico do texto, em
grande desproporcionalidade. É correto afirmar, pois que:

I. houve um aumento, entre as regiões Norte e Centro-Oeste,
do analfabetismo funcional em relação às regiões Nordeste
e Sudeste no ano de 2009;

II. o decréscimo do analfabetismo funcional no Sudeste é
menor do que no Nordeste entre os anos 2007 e 2009;

III. enquanto houve decréscimo do analfabetismo funcional nas
regiões Nordeste, Sul e Sudeste, houve  aumento na região
Centro-Oeste no ano de 2009;

IV. o Nordeste é a região do Brasil em que houve menor
decréscimo no número de analfabetos funcionais segundo
a pesquisa;
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V. é na região sul do Brasil que houve o maior decréscimo,
entre os anos 2007 e 2009, do analfabetismo funcional.

São verdadeiras as assertivas:

A) I, II e III;
B) II, III e V
C) III, IV  e V;
D) I, III e V.

06 – No texto verbal “Esse movimento é contraditório, visto que
houve redução dos índices [...]”, o termo em destaque inicia
uma oração:

A) coordenada explicativa;
B) subordinada consecutiva;
C) coordenadaconclusiva;
D) subordinada causal.

OBSERVE A TIRA CÔMICA E RESPONDA AS QUESTÕES 07 E
08:

Fonte: Revista Nova Escola. São Paulo. Nº 226. Pág. 46. Outubro de 2009.

07 – No primeiro enunciado da tira cômica há uma redundância
que pode causar ambiguidade, causada pela falta da pontuação
correta. Ou “Um dos seres mais peculiares da natureza [...] é
totalmente adequado ao seu meio”; ou “a girafa é totalmente
adequada ao seu meio”. O texto poderia ser reescrito, utilizando-
se de outro recurso sintático para desfazer a ambiguidade, assim:

A) um vocativo: “Um dos seres mais peculiares da natureza é
totalmente adequado ao seu meio. A girafa, é totalmente
adequada ao seu meio.”

B) um aposto: “Um dos seres mais peculiares da natureza, a
girafa, é totalmente adequado ao seu meio.”

C) um relativo: “Um dos seres mais peculiares do mundo que é
a girafa é totalmente adequado ao seu meio.”;

D) um recurso gráfico: “Um dos mais peculiares seres do mundo
(a girafa) é totalmente adequada ao seu meio.”

08 – O segundo enunciado pode ser reescrito, sem que haja
alteração do sentido, nem corrupção da norma padrão em:

A) “Sua altura lhe permite que ela mastigar os brotos mais
suculentos e mais difíceis de alcançar.”

B) “Sua altura permite-lhe mastigar os brotos mais suculentos
e mais difíceis de alcançar.”

C) “Sua altura permite ela mastigar os brotos mais suculentos e
mais difíceis de alcançar.”

D) “Sua altura permite-lhe a ela mastigar os brotos mais
suculentos e mais difíceis de alcançar.”

09 – “Em informática, _____ é o termo em inglês para o processo
de iniciação do computador que carrega o sistema operacional
quando a máquina é ligada.”

Wikipédia (adaptado).

O termo que completa corretamente a frase acima é:

A) load
B) boot
C) booster
D) start

10 – Associe as extensões dos tipos de arquivos mais comuns
do Windows relacionados abaixo com os seus respectivos tipos.

1. DOC
2. EXE
3. TXT
4. LNK
5. BMP
6. WAV
7. RTF
8. XLS

(    )Pasta de trabalho do Microsoft Excel.
(    )Documento genérico que admite formatação.
(    )Arquivo Executável.
(    )Arquivo de texto puro.
(    ) Imagem de Bitmap.
(    )Documento do Microsoft Word.
(    )Atalho do Windows.
(    )Arquivo de Som.

A sequencia correta, de cima para baixo, é:

A) 8, 7, 2, 3, 5, 1, 4, 6
B) 7, 8, 2, 3, 5, 1, 4, 6
C) 8, 7, 4, 3, 6, 1, 2, 5
D) 7, 8, 2, 3, 6, 1, 4, 5
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11 – Observe a imagem abaixo e, de acordo com os seus
conhecimentos sobre Correio Eletrônico, analise as afirmativas.

Ao clicar no botão Enviar:

I. o programa cliente de email exibirá uma mensagem de erro
porque não é possível enviar um email sem especificar o
assunto.

II. será enviada uma cópia da mensagem para fulano@pop.com
e o nome dele não será visto pelo outro destinatário
(contato@adviseconsultoria.com.br).

III. o programa cliente de email exibirá uma mensagem de erro
porque o endereço de email do campo Cco deveria estar no
campo Cc.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

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

12 – No Microsoft Word 2007, podemos criar listas numeradas
de vários níveis, através do comando , conforme exemplo
abaixo:

1. Primeiro nível
2. Primeiro nível

2.1.Segundo nível
2.2.Segundo nível

2.2.1.Terceiro nível

Para alterar os níveis da lista devemos pressionar a(s) tecla(s):

A) CTRL + →
B) ALT + TAB
C) TAB
D) CTRL + TAB

13 – Observe as duas imagens abaixo. Elas representam um
texto dividido em duas colunas:

Imagem 1 Imagem 2

Na imagem 2, a primeira coluna teve seu fluxo normal
interrompido, fazendo com que o texto continuasse na coluna
seguinte. No Microsoft Word 2007, esse efeito foi obtido
através do comando:

A) alinhar texto à direita, na guia Início, grupo Parágrafo;
B) colunas > direita, na guia Layout da Página, grupo

Configurar Página;
C) quebra de página, na guia Inserir, grupo Páginas;
D) quebras > coluna, na guia Layout da Página, grupo

Configurar Página.

14 – Um dos sustentáculos da concepção de Estado de Direito
e do próprio regime jurídico-administrativo é o princípio da
legalidade o qual está definido no inciso II do art. 5.º da
Constituição Federal. Sobre o referido princípio observe os
enunciados abaixo:

I. Enquanto no mundo privado se coloca como apropriada a
afirmação de que o que não é proibido é permitido, no mundo
público assume-se como verdadeira a ideia de que a
Administração só pode fazer o que a lei antecipadamente
autoriza.

II. A afirmação de que a Administração Pública deve atender à
legalidade em suas atividades implica a noção de que a
atividade administrativa é a desenvolvida em nível
imediatamente infralegal, dando cumprimento às
disposições da lei. Em outras palavras, a função dos atos
da Administração é a realização das disposições legais, não
lhe sendo possível, portanto, a inovação do ordenamento
jurídico.

III. O Princípio da Legalidade não vincula o agente público
somente ao cumprimento de normas previstas em leis
ordinárias ou complementares, mas também aos princípios
gerais do Direito Administrativo, emendas constitucionais,
medidas provisórias, resoluções, decretos e regulamentos.
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Estão corretos os seguintes enunciados:

A) I e II
B) I e III
C) II e III
D) I, II e III

15 – Com o surgimento da Emenda Constitucional n. 19 de 1988
surgiu um princípio que foi colocado de forma explicita no caput
do artigo 37 da Constituição Federal de 1988.

De que princípio o texto se refere?

A) Eficiência
B) Legalidade
C) Moralidade
D) Publicidade

16 – Sobre a Lei 8.666/1993 que regulamenta o art. 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, observe os enunciados abaixo:

I. Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos
administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de
publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos
Poderes da União e dos Estados.

II. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras,
alienações, concessões, permissões e locações da
Administração Pública, quando contratadas com terceiros,
serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas
as hipóteses previstas na própria Lei 8.666/1993.

III. Para os fins Lei 8.666/1993, considera-se contrato todo e
qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração
Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades
para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações
recíprocas.

Estão corretos os seguintes enunciados:

A) I, II e III
B) I e III
C) II e III
D) I e II

17 – Observe os textos abaixo:

TEXTO 1

É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados
que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir
os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para
execução de seu objeto.

TEXTO 2

É a modalidade de licitação entre interessados devidamente
cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas
para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do
recebimento das propostas, observada a necessária
qualificação.

Os textos acima se referem respectivamente a que modalidades
de licitação?

A) Convite e Pregão
B) Concorrência e Tomada de preços
C) Concorrência e Convite
D) Concurso e Tomada de preços.

18 – Em que processo seletivo houve vazamento de informações
sigilosas dos estudantes que se submeteram a essa prova nos
anos de 2007, 2008 e 2009?

A) Provinha Brasil;
B) ENEM;
C) Enade;
D) IDEB.

19 – Devido a um desabamento que aconteceu no nosso país
vizinho, 34 funcionários de uma mina estão presos a uma
profundidade de 300 metros e o resgate será o mais longo em
toda a história do planeta, aproximadamente 3 meses, contudo,
a equipe de resgate está tentando fazer com que esse período
seja o mais curto possível. O desabamento dessa mina
aconteceu:

A) no Uruguai;
B) na Venezuela;
C) na Colômbia;
D) no Chile.

20 – A Organização Mundial de Saúde anunciou no dia 10 de
agosto de 2010 que o surto da gripe que abalou o mundo está
chegando ao fim, porém, isso não que dizer que ela acabou.
Ainda tem-se que prevenir para que a pandemia não volte a
assustar o mundo novamente. A gripe que amedrontou o planeta
e matou várias pessoas foi batizada cientificamente como:

A) H1N1;
B) H2N1;
C) gripe suína;
D) gripe equina.

21 – O mundo todo está noticiando que o Irã adiou a sentença
de morte por apedrejamento da mulher que foi condenada por
adultério e a Anistia Internacional teme que a pena de morte
dessa mulher seja substituída por:

A) enforcamento;
B) afogamento;
C) queimá-la viva;
D) matá-la de sede.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26 – A transmissão do impulso nervoso se dá entre os neurônios
a partir da chamada fenda sináptica, pela ação direta de
substâncias conhecidas como neurotransmissores, dentre os
quais podemos citar:

I. Adrenalina
II. Noradrenalina
III. Acetilcolina
IV. Ácido Gama Amino Butírico
V. Serotonina

Está CORRETO o que se diz em:

A) I  e II
B) I, II e III
C) apenas I
D) todas

27 – Ainda com relação à questão da transmissão do impulso
nervoso, sabemos que dentre as partes da célula nervosa que
fazem parte desta função podemos citar :

A) axônios
B) corpo celular
C) axônios e corpo estriado
D) axônios e dendritos

28 – As estruturas que se comportam como verdadeiros
mantenedores do conteúdo estomacal e que impedem o retorno
do alimento para o esôfago e a passagem livre deste do
estômago para o duodeno, funcionando como verdadeiras
válvulas entre o esôfago e o estômago e entre este último e o
duodeno, respectivamente, são:

A) cárdia e piloro
B) cárdio e extrusor
C) esfíncter de Oddi e cárdio
D) válvula de Moro e papila

29 – A função por demais importante do fígado nos processos
digestivos e em outras partes da fisiologia do corpo humano é
bem conhecida. No entanto, a perfusão deste órgão,
inicialmente, se dá por meio da:

A) artéria mesentérica e da veia hepática
B) artéria hepática e veia hepática
C) artéria hepática e veia porta
D) artéria mesentérica superior e veia hepática

30 – Você é uma molécula de oxigênio. Saindo da intimidade
dos vasos sanguíneos após a hematose e sendo parte das
moléculas de oxigênio que não são absorvidas pelas moléculas
de hemoglobina no interior das hemácias, você percorre as
vias aéreas até o meio externo, na expiração. Quais  estruturas,
na ordem CORRETA, você percorre neste trajeto?

A) traquéia, laringe, fossas nasais e meio externo.
B) traquéia, brônquios, fossas nasais, laringe e meio externo.
C) alvéolos, bronquíolos, brônquios, traquéia, laringe, faringe,

fossas nasais e meio externo.
D) pulmões, traquéia, faringe, fossas nasais e meio externo.

31 – O tubo digestivo é composto por vários órgãos e tem a
função primordial de digerir, absorver, metabolizar, armazenar e
conduzir as substâncias necessárias para a nutrição do
organismo humano. Junto aos órgãos eminentemente
constituintes do tubo digestivo há outras estruturas como o
fígado, o pâncreas etc que fazem parte deste conjunto e que se
associam no desempenho destas funções. No entanto, sabe-
se que a função de absorção da água se dá sobretudo em apenas
uma parte deste conjunto de órgãos. Qual?

A) intestino grosso
B) íleo
C) duedeno
D) estômago

22 – Seja a fração irredutível y

x
 a geratriz da dízima periódica

0,121212... , um número racional. Então é correto afirmar que:

A) 37=+ yx

B) 37=− yx

C) 111=+ yx

D) 27=− yx

23 – Dividindo uma herança de R$ 2.400,00 para três filhos de
idades 14, 16 e 18 anos respectivamente, é verdade que o filho
mais novo receberá:

A) R$ 1400,00
B) R$ 1200,00
C) R$ 800,00
D) R$ 700,00

24 – Em uma caixa d’água de capacidade de 500 litros, por um
furo no fundo da caixa escoa 30 litros de água por hora. Se a
caixa foi cheia às 8 horas da manhã, a que horas ela estará com
200 litros?

A) 17 horas
B) 10 horas
C) 18 horas
D) 20 horas

25 – Uma Loja de eletrodomésticos anuncia que vende uma
geladeira por R$ 1.600,00 à vista, ou em dez parcelas fixas de R$
180,00 reais. Se o consumidor preferir comprar a prazo, estará
pagando a mais:

A) 16,5%
B) 12,5%
C) 16%
D) 12%
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32 – A pele é o maior órgão do organismo, e nela existem várias
estruturas responsáveis pela captação das diferentes sensações,
como a dor, o frio, o calor, o tato etc. Especificamente quanto à
sensação térmica do frio, a estrutura cutânea responsável por
sua percepção é (são) o (a, as):

A) terminações nervosas livres
B) corpúsculo de Krause
C) corpúsculo de Ruffini
D) corpúsculo de Meissner

33 – Os rins são dois órgãos em forma de grão de feijão situados
profundamente no abdome, de cada lado da coluna vertebral, e
possuem a importante função de filtração do sangue, dentre
outras que não citaremos neste enunciado. O néfron é a estrutura
funcional do rim, sendo composto por várias outras estruturas
dentre as quais podemos citar:

I. glomérulo
II. alça de Henle
III. túbulo contorcido proximal
IV. túbulo contorcido distal
V. ducto coletor
VI. cápsula de Bowman
VII. espaço de Bowman

Está INCORRETO  o que se diz em:

A) todas
B) nenhuma
C) apenas I, III  e VI
D) apenas II, IV e V

34 – O sistema endócrino é responsável pela síntese de vários
hormônios que funcionam como verdadeiros reguladores das
mais diversas estruturas orgânicas, atuando em diversos
segmentos da fisiologia humana, seja no equilíbrio hidrossalino,
seja no metabolismo das várias substâncias necessárias para o
suporte da vida. Dentre as glândulas componentes do sistema
endócrino, podemos citar como sendo, de acordo com a liberação
de seus hormônios diretamente na corrente sanguínea,
endócrinas ou exócrinas ou mistas, respectivamente:

A) próstata, fígado e tireóide
B) adrenal, tireóide e epífise
C) hipófise, pineal e ovário
D) hipófise, parótida e pâncreas

35 – O ser humano pode ser dividido em partes, quais sejam,
cabeça, tronco e membros, sendo estes últimos superiores e
inferiores. Quanto à cabeça, esta pode ser dividida em crânio e
face. Dentre os diversos ossos constituintes da cabeça do ser
humano, podemos citar como ossos do crânio:

A) occipital e zigomático
B) temporal e etmóide
C) frontal e palatino
D) esfenóide e parietal

36 – Frequentemente há necessidade de vários profissionais
de saúde compartilharem informações que foram confiadas
apenas a um deles, o que exige uma relação de confiança e
fidelidade. Isto acontece, por exemplo, num hospital, onde o
prontuário do paciente é visto por diferentes profissionais. Com
respeito a isso, analise as seguintes afirmações:

I. Quando há vários profissionais dando assistência a um
paciente, a obrigação de guardar sigilo é de todos que estão
empenhados no atendimento dele.

II. Vários profissionais compartilham as informações do
paciente, o que não os obriga a manter o sigilo.

III. As informações que são compartilhadas não devem ser
privadas.

Está correto o que se diz em:

A) I
B) II
C) III
D) I e II

37 – As informações  reveladas ao profissional médico servem
a um propósito específico, o que caracteriza a confidencialidade
na ética profissional. Torna-se necessário, portanto, conhecer
suas raízes e evolução histórica, visto que  faz parte da tradição
profissional há muito tempo. Neste respeito, a partir de quando
deu-se importância à confidencialidade e quem claramente
expressou este preceito?

A) século IV aC - Platão
B) século V aC - Hipócrates
C) século III aC - Hipócrates
D) século V aC - Sócrates

38 – Para o bom desempenho do profissional, é de grande
importância o cumprimento dos seus deveres , associando seu
senso de responsabilidade com qualidades fundamentais como
a humildade e a competência, o que facilitará o exercício da
função, aumentando o mérito do funcionário. Sendo assim,
analise as afirmações abaixo e assinale a opção correta:

I. O profissional não precisa assumir quando cometer um erro.
II. O profissional não deve se deixar levar, por opiniões alheias,

nem sempre válidas para o bom desempenho do seu
trabalho.

III. A prudência é indispensável nos casos de decisões sérias
e graves, pois evita os julgamentos precipitados.

Está correto o que se diz em:

A) I
B) II
C) III
D) II e III
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39 – No ambiente de trabalho é imprescindível a presença de um
líder que conheça bem a sua equipe, ouça atentamente os
colegas e valorize a ajuda deles. São aspectos importantes no
relacionamento interpessoal, exceto:

A) Dinâmico
B) Criativo
C) Prepotente
D) Adaptável

40 – Algumas atitudes são necessárias para facilitar a
comunicação entre profissional e paciente. São elas, exceto:

A) Cultivar a empatia.
B) Dar a devida atenção.
C) Ter segurança ao falar.
D) Ouvir pouco e falar muito.

41 – No que se refere à obtenção de imagens radiográficas onde
comumente é usado o composto oxissulfeto de gadolínio térbio
ativado?

A) Na solução reveladora sendo este composto um importante
agente revelador.

B) Em ecrans para filmes comuns, sensíveis ao azul, que sob a
incidência dos raios-x emitem luz azul-violeta.

C) Na produção de raios-x como componente do ânodo.
D) Nos ecrans de terras raras para filmes verdes, que sob a

incidência dos raios-x emitem luz verde.

42 – O acidente nuclear de Chernobyl que ocorreu no sábado,
26 de abril de 1986, foi considerado o maior acidente nuclear da
história, a explosão do reator liberou uma contaminação cerca
de 400 vezes maior que a bomba em Hiroshima. Estudos afirmam
que muitos morreram horas ou dias após o acidente em
decorrência da contaminação, além disso, por durante décadas
milhares de pessoas ainda morrerão de doenças tais como
câncer. Em anos posteriores ao desastre também foram
catalogados por pesquisadores diversas monstruosidades em
fetos humanos e animais que foram expostos a radiação.

Com relação aos efeitos da radiação destacados no texto,
podemos classificá-los respectivamente em:

A) determinísticos, estocásticos, teratogênicos.
B) estocásticos, determinísticos, teratogênicos.
C) determinísticos, somáticos, genéticos.
D) determinísticos, estocásticos, genéticos.

43 – Na produção de raios-x no interior do tubo dos
equipamentos de radiologia a menos frequente é a radiação
característica que é formada a partir da ______ entre um elétron
incidente e um _______ orbital do átomo do alvo denominado
_________. A mais comum é radiação ______ originada na
passagem de um elétron próximo ao ______ de um átomo do
material do alvo.

Qual das alternativas abaixo completam a afirmativa acima

fornecendo a informação correta no que se refere a produção
dos raios-x

A) colisão, próton, ânodo, bremsstrahlung, núcleo.
B) colisão, elétron, ânodo, bremsstrahlung ou frenamento,

núcleo.
C) fusão, elétron, cátodo, bremsstrahlung ou frenamento,

núcleo.
D) colisão, elétron, cátodo, frenamento, núcleo.

44 – Qual das alternativas abaixo apresenta apenas acessórios
de proteção radiológica?

A) Avental plumbífero, espessômetro, luva plumbífera
B) Óculos plumbíferos, goniômetro, protetor de tiróide
C) Protetor de gônadas, protetor de tireóide, avental plumbífero
D) Protetor de tireóide, avental plumbífero, espessômetro

45 – O Röntgen (R) unidade tradicional de medida de exposição
à radiação é representado por qual unidade no (SI) Sistema
Internacional de medidas?

A) Sievert (Sv)
B) Gray (Gy)
C) Joule por quilograma (J/Kg)
D) Coulomb por quilograma (C/Kg)

46 – Podemos dizer que todos os itens abaixo são componentes
químicos do revelador exceto:

A) Sulfito de sódio
B) Carbonato de sódio
C) Hidroquinona
D) Hipossulfito de sódio

47 – Quanto às obrigações do Empregador no que se refere ao
Equipamento de Proteção Individual (EPI), pode-se afirmar que:

A) fornecer aos empregados apenas EPI com Certificado de
Aprovação fornecido pelo Ministério do Trabalho e de
empresas cadastradas devidamente por este último.

B) deve comunicar aos empregados quaisquer alterações feitas
nos equipamentos.

C) usar o EPI apenas para a finalidade a que se destina.
D) deve responsabilizar-se pela sua guarda e manutenção

adequadas.

48 – Ainda sobre o Equipamento de proteção Individual (EPI),
pode-se afirmar que a Eficácia deste refere-se  a (à):

A) apenas na diferenciação de quem é empregador e empregado.
B) tentativa de redução e se possível total eliminação de ações

e situações agressoras ou nocivas no local de trabalho ou
no seu exercício.

C) distinção dos funcionários em seus diferentes setores de
atuação laboral ou função laboral.

D) apenas um meio de que se evitem multas à empresa por sua
inexistência ou inadequação.
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49 – Relativo à proteção no trabalho, o objetivo principal de
atenção que uma empresa deve focalizar é:

A) proteção individual dos trabalhadores.
B) apenas uso correto dos equipamentos.
C) preparar física e psicologicamente os trabalhadores.
D) manter os trabalhadores em condições de realizar esforço

físico individual.

50 – Em relação à CIPA (Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes), NÃO se pode afirmar que:

A) as empresas do setor privado e do setor público que são
regidas pela CLT devem organizar e manter uma CIPA em
funcionamento.

B) deve ser integrada por representantes dos empregados e do
empregador.

C) apenas os riscos relacionados ao desempenho regular do
trabalho devem ser informados à CIPA , uma vez que os
acidentes de trabalho são informados à Previdência Social e
à Delegacia Regional do trabalho com jurisdição local.

D) o número de componentes da CIPA depende do número de
funcionários da empresa e do grau de risco da atividade
laboral exercida.


