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incorpórea após a morte. De minha parte, sabendo desse
fracasso inevitável, me apego ao seu irmão mais palatável,
o que vem das várias tentativas de viver a vida o mais
intensamente possível. O fracasso tem gosto de vida.

LÍNGUA PORTUGUESA
Homenagem ao fracasso

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2013/12/
1388789-homenagem-ao-fracasso.shtml

Marcelo Gleiser

Numa sociedade em que o sucesso é almejado e
festejado acima de tudo, onde estrelas, milionários e
campeões são os ídolos de todos, o fracasso é visto como
algo embaraçoso e constrangedor, que a gente evita a todo
custo e, quando não tem jeito, esconde dos outros. Talvez
não devesse ser assim.
Semana passada, li um ensaio sobre o fracasso no
“New York Times” de autoria de Costica Bradatan, que
ensina religião comparada em uma universidade nos EUA.
Inspirado por Bradatan, resolvi apresentar minha própria
homenagem ao fracasso.
Fracassamos quando tentamos fazer algo. Só isso já
mostra o valor do fracasso, representando nosso esforço.
Não fracassar é bem pior, pois representa a inércia ou, pior,
o medo de tentar. Na ciência ou nas artes, não fracassar
significa não criar. Todo poeta, todo pintor, todo cientista
coleciona um número bem maior de fracassos do que
de sucessos. São frases que não funcionam, traços que
não convencem, hipóteses que falham. O físico Richard
Feynman famosamente disse que cientistas passam a
maior parte de seu tempo enchendo a lata de lixo com ideias
erradas. Pois é. Mas sem os erros não vamos em frente. O
sucesso é filho do fracasso.
Tem gente que acha que gênio é aquele cara que nunca
fracassa, para quem tudo dá certo, meio que magicamente.
Nada disso. Todo gênio passa pelas dores do processo
criativo, pelos inevitáveis fracassos e becos sem saída, até
chegar a uma solução que funcione. Talvez seja por isso
que o autor Irving Stone tenha chamado seu romance sobre
a vida de Michelangelo de “A Agonia e o Êxtase”. Ambos
são partes do processo criativo, a agonia vinda do fracasso,
o êxtase do senso de alcançar um objetivo, de ter criado
algo que ninguém criou, algo de novo.
O fracasso garante nossa humildade ao confrontarmos
os desafios da vida. Se tivéssemos sempre sucesso, como
entender os que fracassam? Nisso, o fracasso é essencial
para a empatia, tão importante na convivência social.
Gosto sempre de dizer que os melhores professores
são os que tiveram que trabalhar mais quando alunos. Esse
esforço extra dimensiona a dificuldade que as pessoas
podem ter quando tentam aprender algo de novo, fazendo
do professor uma pessoa mais empática e, assim, mais
eficiente. Sem o fracasso, teríamos apenas os vencedores,
impacientes em ensinar os menos habilidosos o que para
eles foi tão fácil de entender ou atingir.
Claro, sendo os humanos do jeito que são, a vaidade
pessoal muitas vezes obscurece a memória dos fracassos
passados; isso é típico daqueles mais arrogantes, que
escondem seus fracassos e dificuldades por trás de uma
máscara de sucesso. Se o fracasso fosse mais aceito
socialmente, existiriam menos pessoas arrogantes no
mundo.
Não poderia terminar sem mencionar o fracasso final
a que todos nos submetemos, a falha do nosso corpo ao
encontrarmos a morte.
Desse fracasso ninguém escapa, mesmo que existam
muitos que acreditem numa espécie de permanência

QUESTÃO 01

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A expressão sublinhada que NÃO faz referência a
uma expressão ou conteúdo mencionado é
“São frases que não funcionam...”
“...traços que não convencem...”
“Mas sem os erros não vamos em frente.”
“...hipóteses que falham.”
“...apresentar minha própria homenagem ao fracasso.”

QUESTÃO 02
Assinale a alternativa INCORRETA quanto à função
sintática das expressões em destaque.
(A)
“O fracasso garante nossa humildade...” (sujeito)
(B)
“...própria homenagem ao fracasso.” (complemento
nominal)
(C)
“Sem o fracasso, teríamos apenas...” (adjunto adnominal)
(D)
“Desse fracasso ninguém escapa...” (objeto indireto)
(E)
“...escondem seus fracassos e dificuldades...” (objeto
direto)
QUESTÃO 03

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A expressão destacada que NÃO se classifica como
pronome indefinido é
“...isso é típico daqueles mais arrogantes...”
“Desse fracasso ninguém escapa...”
“...o fracasso é visto como algo embaraçoso...”
“Todo gênio passa pelas dores do processo...”
“...para quem tudo dá certo...”

QUESTÃO 04

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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A oração “...mesmo que existam muitos que
acreditem numa espécie de permanência incorpórea
após a morte.”, pode ser reescrita, sem prejuízo
sintático-semântico para o fragmento, por
...apesar de existirem muitos que acreditem numa
espécie de permanência incorpórea após a morte.
...ainda que existem muitos que acreditem numa espécie
de permanência incorpórea após a morte.
...embora existem muitos que acreditem numa espécie
de permanência incorpórea após a morte.
...conquanto que existem muitos que acreditem numa
espécie de permanência incorpórea após a morte.
...porquanto que existem muitos que acreditem numa
espécie de permanência incorpórea após a morte.
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QUESTÃO 05

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“Não poderia terminar sem mencionar o fracasso
final a que todos nos submetemos...”
A próclise do pronome destacado ocorre pela atração
da forma verbal submetemos.
do pronome indefinido todos.
da locução verbal poderia terminar.
do substantivo fracasso.
do advérbio de negação não.

QUESTÃO

QUESTÃO 06

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “O sucesso é filho do fracasso.”, a expressão
destacada funciona como
objeto indireto.
complemento nominal.
objeto direto.
predicativo.
adjunto adnominal.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 12

QUESTÃO 07

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Um aluno levou 1 hora e 40 minutos ininterruptos para

Todas as expressões destacadas a seguir funcionam
como artigo definido, EXCETO
“...sendo os humanos do jeito que são...”
“...confrontarmos os desafios da vida...”
“...são os que tiveram que trabalhar...”
“...ensinar os menos habilidosos...”
“...são os ídolos de todos...”

fazer um trabalho de matemática. Se ele concluiu o
trabalho depois de decorrer
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 08

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “O fracasso garante nossa humildade ao
confrontarmos os desafios da vida.”, a oração
destacada expressa
condição.
tempo.
concessão.
consecução.
proporção.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se
afirma a respeito das expressões destacadas.
Em “Se tivéssemos sempre sucesso...”, indica tempo.
Em “Se tivéssemos sempre sucesso...”, indica condição.
Em “...muitas vezes obscurece...”, indica modo.
Em “Semana passada, li um ensaio...”, indica tempo.
Em “Talvez não devesse ser assim.”, indica modo.

(B)
(C)
(D)
(E)

que horas ele iniciou o trabalho?
14 horas.
14 horas e 10 minutos.
14 horas e 20 minutos.
14 horas e 40 minutos.
14 horas e 50 minutos.

Em uma pequena cidade, circulam apenas dois
jornais diferentes. O jornal A e o jornal B. Uma
pesquisa realizada com os moradores dessa cidade
mostrou que 33% lê o jornal A, 45% lê o jornal B, e
7% leem os jornais A e B. Sendo assim, quantos por
cento não leem nenhum dos dois jornais?
15%
25%
27%
29%
35%

QUESTÃO 14

Observe o quadrado a seguir, suas linhas, colunas e
diagonais mantêm um padrão:

QUESTÃO 10

(A)

de um dia, então

QUESTÃO 13

QUESTÃO 09

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

11

As esposas de César, Fernando e Vinícius são, uma
loira, uma ruiva e uma morena, não necessariamente
nesta ordem. Uma se chama Daniela, outra Bruna e a
outra Rafaela. A esposa de César se chama Daniela. A
esposa de Vinícius é morena. A esposa de Fernando
não se chama Bruna e não é loira. Os nomes das
esposas loira, ruiva e morena são, respectivamente:
Daniela, Rafaela e Bruna.
Daniela, Bruna e Rafaela.
Bruna, Daniela e Rafaela.
Bruna, Rafaela e Daniela.
Rafaela, Bruna e Daniela.

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se
afirma a seguir.
Em “...inevitável, me apego...”, a colocação pronominal
está de acordo com a norma padrão.
Em “...tudo dá certo, meio que magicamente.”, a
expressão destacada indica o modo de dar certo.
Em “...seu romance sobre a vida...”, a expressão
destacada pode ser substituída por a respeito da.
Em “...meio que magicamente.”, a expressão destacada
pode ser substituída por mais ou menos.
Em “...sociedade em que o sucesso...”, a preposição
destacada não pode ser retirada do fragmento.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Quais são os valores de A, B e C respectivamente
para que o quadrado mantenha o padrão?
5, 13 e 6.
6, 5 e 13.
13, 26 e 27.
34, 5 e 6.
4, 7 e 14.

QUESTÃO 18

(A)
(B)

QUESTÃO 15
Assinale a alternativa que apresenta a negação da
proposição:
“Mauro gosta de rock ou João gosta de samba”.
(A)
Mauro gosta de rock ou João não gosta de rock.
(B)
Mauro gosta de rock se João não gosta de samba.
(C)
Mauro não gosta de rock ou João não gosta de samba.
(D)
Mauro não gosta de rock se, e somente se João não
gosta de samba.
(E)
Mauro não gosta de rock e João não gosta de samba.

(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 19

(A)
(B)

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

(C)
(D)

QUESTÃO 16

De acordo com o que dispõe o Estatuto Social
da EBSERH, analise as assertivas e assinale a
alternativa que aponta as corretas.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

A EBSERH fica sujeita à supervisão do
Ministro da Saúde.

II.

A EBSERH tem sede e foro no Rio de Janeiro,
e atuação em todo o território nacional,
podendo criar subsidiárias, sucursais, filiais
ou escritórios e representações no país.

III.

O prazo de
indeterminado.

duração

da

EBSERH

IV.

A EBSERH sujeitar-se-á ao regime jurídico
próprio das empresas privadas, inclusive
quanto aos direitos e obrigações civis,
comerciais, trabalhistas e tributários.

Conforme o Regimento Interno, o corpo diretivo da
EBSERH é constituído
pelo Presidente e pelos membros do Conselho de
Administração.
pelo Presidente e pelos Diretores que compõem a
Diretoria Executiva.
pelo Presidente e pelos Conselheiros e Diretores.
somente pelos membros do Conselho de Administração.
somente pelos Diretores que compõem a Diretoria
Executiva.

(E)

De acordo com o Regimento Interno, o contrato
de adesão das instituições federais de ensino ou
instituições congêneres com a EBSERH será
proposto pelo Presidente e aprovado pelo Conselho de
Administração.
proposto pelo Conselho de Administração e aprovado
pelo Presidente.
proposto pelo Conselho de Administração e aprovado
pela Diretoria Executiva.
proposto pela Diretoria Executiva e aprovado pelo
Conselho de Administração.
proposto pela Diretoria Executiva e aprovado pelo
Presidente.

QUESTÃO 20

(A)

é

(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I, II e IV.
Apenas I, III e IV.
Apenas I e IV.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.
As instituições congêneres, conforme a Lei
12.550/2011, são instituições _______________
que
desenvolvam
atividades
de
___________________________ na área da saúde e
que prestem serviços no âmbito ________________.
Públicas / assistência / do Sistema Único de Saúde –
SUS
Privadas / ensino e de pesquisa / da rede hospitalar
privada
Públicas / ensino e de pesquisa / do Sistema Único de
Saúde – SUS
Públicas ou privadas / ensino e de pesquisa / da rede
hospitalar privada
Públicas ou privadas / ensino e de pesquisa / do Sistema
Único de Saúde – SUS

QUESTÃO 17
Os contratos que a EBSERH celebrar ou em que
vier a intervir e os atos que envolvam obrigações
ou responsabilidades por parte da empresa serão
assinados
(A)
pelo Presidente, em conjunto com um Diretor.
(B)
pelo Presidente, em conjunto com um Conselheiro.
(C)
somente pelo Presidente.
(D)
pelos membros do Conselho de Administração,
conjuntamente.
(E)
pelos membros da Diretoria Executiva, conjuntamente.
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LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS
QUESTÃO 21
Sobre a Seguridade Social, analise as assertivas e
assinale a alternativa que aponta as corretas.

I.

As receitas dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios destinadas à seguridade
social
constarão
dos
respectivos
orçamentos, os quais integrarão o
orçamento da União.

II.

A pessoa jurídica em débito com o sistema
da seguridade social, como estabelecido em
lei, poderá contratar com o Poder Público,
mas não poderá dele receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios.

III.

Nenhum benefício ou serviço da seguridade
social poderá ser criado, majorado ou
estendido sem a correspondente fonte de
custeio total.

IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)

São isentas de contribuição para a
seguridade social as entidades beneficentes
de assistência social que atendam às
exigências estabelecidas em lei.

(B)

Apenas I, III e IV.
Apenas I, II e IV.
Apenas I e II.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.
(C)

O conjunto de ações que proporcionam o
conhecimento, a detecção ou prevenção de
qualquer mudança nos fatores determinantes e
condicionantes de saúde individual ou coletiva,
com a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das doenças ou
agravos é o que se entende por
vigilância sanitária.
vigilância epidemiológica
saúde do trabalhador.
assistência terapêutica integral.
assistência social.

(D)

(E)

QUESTÃO 23

Em relação ao Subsistema de Atenção à Saúde
Indígena, analise as assertivas e assinale a
alternativa que aponta as corretas.
I.

Caberá à União, com seus recursos
próprios, financiar o Subsistema de
Atenção à Saúde Indígena.

III.

O SUS promoverá a articulação do
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena
com os órgãos responsáveis pela Política
Indígena do País.

IV.

Os Estados, Municípios, outras instituições
governamentais e não-governamentais
poderão atuar complementarmente no
custeio e execução das ações.

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 24

QUESTÃO 22

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

II.

De acordo com a organização do SUS estabelecida
no Decreto 7.508/2011, é possível afirmar que
o SUS é constituído pela conjugação das ações e
serviços de promoção, proteção e recuperação da
saúde executados apenas pela União, de forma direta
ou indireta, mediante a participação complementar
da iniciativa privada, sendo organizado de forma
hierarquizada.
o SUS é constituído pela conjugação das ações e
serviços de promoção, proteção e recuperação da
saúde executados apenas pelos Estados e Distrito
Federal, de forma direta ou indireta, mediante a
participação complementar da iniciativa privada,
sendo organizado de forma regionalizada e não
hierarquizada.
o SUS é constituído pela conjugação das ações
e serviços de promoção, proteção e recuperação
da saúde executados pelos entes federativos, de
forma direta ou indireta, mediante a participação
complementar da iniciativa privada, sendo organizado
de forma regionalizada e hierarquizada.
o SUS é constituído pela conjugação das ações
e serviços de promoção, proteção e recuperação
da saúde executados apenas pelos Municípios, de
forma direta ou indireta, mediante a participação
complementar da iniciativa privada, sendo organizado
de forma não hierarquizada.
o SUS é constituído pela conjugação das ações e
serviços de promoção, proteção e recuperação da
saúde executados pelos entes federativos e pela
iniciativa privada, de forma direta ou indireta, sendo
organizado de forma regionalizada e hierarquizada.

QUESTÃO 25

As ações e serviços de saúde voltados para
o atendimento das populações indígenas,
em todo o território nacional, coletiva ou
individualmente, obedecerão ao disposto
na Lei 8.080/1990.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços
de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS
são considerados
Serviços Especiais de Acesso Aberto.
Portas de Entrada.
Serviços Especiais de Acesso Primário.
Portas Iniciais do SUS.
Serviços de Atenção Primária.
Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 29
Segundo o item 3.1. da NR-03, quais são as medidas
de urgência adotadas a partir da constatação de
um trabalho que caracterize risco grave e iminente
ao trabalhador?
(A)
Notificação e autuação.
(B)
Medidas coletivas, administrativas e individuais.
(C)
Uso de EPC e de EPI.
(D)
Embargo e interdição.
(E)
Greve e paralisação da categoria.

QUESTÃO 26
O item 1.8 da NR-01 estabelece uma série de regras
ao empregado. Baseado neste item normativo,
assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
Usar o EPI fornecido pelo empregador.
(B)
Submeter-se aos exames médicos previstos nas
Normas Regulamentadoras – NR.
(C)
Participar como que representante de sindicato de
trabalhadores em fiscalização dos preceitos legais
e regulamentares sobre segurança e medicina do
trabalho.
(D)
Colaborar com a empresa na aplicação das Normas
Regulamentadoras – NR.
(E)
Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre
segurança e saúde do trabalho, inclusive as ordens de
serviço expedidas pelo empregador.

QUESTÃO 30
A existência jurídica das NRs (Normas
Regulamentadoras) esta prevista no artigo 7º da
“Novel Carta Magna” em termos constitucionais.
Qual inciso encontra-se diretamente ligado a elas,
em especial a de número 01?
(A)
XXII – redução dos riscos inerentes ao trabalho, por
meio de normas de saúde, higiene e segurança.
(B)
XIII - duração do trabalho normal não superior a oito
horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada
a compensação de horários e a redução da jornada,
mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.
(C)
XXVII - proteção em face da automação, na forma da
lei.
(D)
XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com
vínculo empregatício permanente e o trabalhador
avulso.
(E)
VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado
a partir do registro da candidatura a cargo de direção
ou representação sindical e, se eleito, ainda que
suplente, até um ano após o final do mandato, salvo
se cometer falta grave nos termos da lei.

QUESTÃO 27
A CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) possui
uma série de artigos relacionados à segurança
e saúde do trabalhador; quais são estes artigos
descritos no Capítulo V do Título II da CLT?
(A)
Do artigo 154 ao artigo 201.
(B)
Do artigo 13 ao artigo 56.
(C)
Do artigo 57 ao artigo 74.
(D)
Do artigo 76 ao artigo 126.
(E)
Do artigo 129 ao artigo 153.
QUESTÃO 28
A inspeção prévia e a declaração de instalações
são elementos capazes de assegurar que o novo
estabelecimento inicie suas atividades livre de
riscos de acidentes e/ou de doenças do Trabalho.
Assim, segundo a NR-02, assinale a alternativa
correta.
(A)
O estabelecimento que não atender ao disposto nos
itens previamente determinados pela NR-02 poderá
operar sem impedimento de seu funcionamento,
desde que possua um Laudo de Insalubridade e
Periculosidade.
(B)
A empresa poderá encaminhar ao órgão regional do
Ministério do Trabalho uma declaração das instalações
do estabelecimento novo, que poderá ser aceita pelo
referido órgão.
(C)
A empresa não precisa comunicar, nem solicitar a
aprovação do órgão regional do Ministério do Trabalho,
as modificações substanciais nas instalações e/ou
nos equipamentos de seu(s) estabelecimento(s),
desde que tenha um técnico de segurança do trabalho
registrado.
(D)
Todo estabelecimento novo, antes de iniciar suas
atividades, obrigatoriamente terá suas instalações
aprovadas, após encaminhar seus projetos de
instalação ao órgão regional do Ministério do Trabalho.
(E)
O órgão municipal, após realizar a inspeção prévia,
emitirá o Alvará de Funcionamento; conhecido como –
CAI – Certificado de Aprovação de Instalações.

QUESTÃO 31
A NR-03 diferencia interdição de embargo.
Segundo os itens 3.2 e 3.3, é correto afirmar que
(A)
não existe diferenciação entre as palavras interdição e
embargo na NR-03.
(B)
interdição refere-se a um setor; enquanto embargo
refere-se a uma máquina ou um equipamento.
(C)
interdição refere-se a uma máquina ou a um
equipamento; enquanto embargo refere-se a um setor
do empreendimento.
(D)
embargo refere-se a máquinas e equipamentos;
enquanto interdição refere-se a obras de um
estabelecimento.
(E)
embargo refere-se a obras; enquanto interdição
refere-se a máquinas e equipamentos.
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(A)

QUESTÃO 32
Os Planos de Benefícios da Previdência Social
estão descritos na Lei nº 8.231/1991. O artigo 20 e
seus parágrafos possuem um conjunto de regras
para doenças que não são consideradas doenças
do trabalho. Quanto às doenças que não podem
ser consideradas como doenças do trabalho,
assinale a alternativa que NÃO pertence a este
grupo de regras.
(A)
A doença degenerativa.
(B)
O acidente de trajeto.
(C)
A doença inerente a grupo etário.
(D)
A que não produza incapacidade laborativa.
(E)
A doença endêmica adquirida por segurado
habitante de região em que ela se desenvolva, salvo
comprovação de que é resultante de exposição ou
contato direto determinado pela natureza do trabalho.

(B)

(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 33
O Capítulo V do Título II da CLT (Consolidação
das Leis do Trabalho) destaca os aspectos de
segurança e da medicina do trabalho em seus
textos. Relacione as “seções” do Capítulo V da CLT
com as NR (Normas Regulamentadoras) emitidas
pelo Ministério do Trabalho e Emprego e assinale a
alternativa que apresenta a relação correta.

I.
II.
III.
IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

30% (trinta por cento) para insalubridade de grau
máximo; 20% (vinte por cento) para insalubridade
de grau médio; e 15% (quinze por cento) para
insalubridade de grau mínimo.
30% (trinta por cento) para insalubridade de grau
máximo; 20% (vinte por cento) para insalubridade de
grau médio; e 10% (dez por cento) para insalubridade
de grau mínimo.
40% (quarenta por cento) para insalubridade de grau
máximo; 30% (trinta por cento) para insalubridade de
grau médio; e 20% (vinte por cento) para insalubridade
de grau mínimo.
35% (trinta e cinco por cento) para insalubridade
de grau máximo; 25% (vinte e cinco por cento) para
insalubridade de grau médio; e 15% (quinze por cento)
para insalubridade de grau mínimo.
40% (quarenta por cento) para insalubridade de grau
máximo; 20% (vinte por cento) para insalubridade de
grau médio; e 10% (dez por cento) para insalubridade
de grau mínimo.

QUESTÃO 36
O quadro do anexo 1 da NR-15 estabelece uma
dose igual a 1 (um) para a exposição diária de 8
horas a 85 dB(A). Assim, qual é o valor em dB(A)
equivalente para a exposição diária de 1 hora
(mantendo o raciocínio de dose igual a 1)?
(A)
110 dB(A).
(B)
105 dB(A).
(C)
100 dB(A).
(D)
95 dB(A).
(E)
90 dB(A).

Seção XVI: das penalidades.
Seção XIV: da prevenção da fadiga.
Seção X: da movimentação, armazenagem
e manuseio de materiais.
Seção V: das medidas preventivas de
medicina do trabalho.

QUESTÃO 37
O anexo 2 da NR-15 estabelece limites de tolerância
para ruídos de impacto; os quais podem ser
avaliados em dB(C) ou dB(LINEAR). Considerando
o medidor de nível de pressão sonora operando
no circuito linear e de resposta para impacto;
sendo as leituras realizadas próximas ao ouvido
do trabalhador; pergunta-se qual é o valor limite
do limite de tolerância para este tipo de análise,
segundo o item 2, deste anexo?
(A)
130 dB (linear).
(B)
120 dB (linear).
(C)
115 dB (linear).
(D)
85 dB (linear).
(E)
80 dB (linear).

I = NR-27; II = NR-01; III = NR-12; IV = NR-04.
I = NR-29; II = NR-24; III = NR-11; IV = NR-04.
I = NR-28; II = NR-01; III = NR-19; IV = NR-06.
I = NR-28; II = NR-17; III = NR-11; IV = NR-04.
I = NR-28; II = NR-24; III = NR-19; IV = NR-06.

QUESTÃO 34
Considerando o item 7 do anexo nº 1 da NR15 (Atividades e Operações Insalubres), o qual
determina que: “atividades ou operações que
exponham os trabalhadores a níveis de ruído,
contínuo ou intermitente, superiores a “X” dB(A),
sem proteção adequada, oferecerão risco grave
e iminente”, pergunta-se: qual o valor de “X”
descrito neste item da legislação vigente?
(A)
X = 80.
(B)
X = 85.
(C)
X = 115.
(D)
X = 120.
(E)
X = 130.

QUESTÃO 38
Segundo o anexo nº 3 da NR-15, a exposição ao
calor deve ser avaliada através do “índice de bulbo
úmido – termômetro de globo” (IBTUG) definido
por duas equações distintas. Considerando a
informação, pergunta-se qual é a fórmula correta
da equação para ambientes INTERNOS ou SEM
carga solar?
(A)
IBUTG = (0,7 x tbn) + (0,1 x tbs) + (0,2 x tg).
(B)
IBUTG = (0,1 x tbn) + (0,2 x tbs) + (0,7 x tg).
(C)
IBUTG = (0,3 x tg) + (0,7 x tbn).
(D)
IBUTG = (0,7 x tbs) + (0,3 x tgn).
(E)
IBUTG = (0,3 x tbs) + (0,7 x tbn).

QUESTÃO 35
Segundo o item 15.2 da NR-15, o exercício
de trabalho em condições de insalubridade
assegura ao trabalhador a percepção de adicional
equivalente a
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QUESTÃO 42
Segundo o item 18.23.3 e seus subitens da NR-18;
o cinto de segurança tipo pára-quedista deve ser
utilizado em atividades onde haja risco de queda
do trabalhador. Assim, considerando os itens
18.23.3 e 18.23.3.1., assinale a alternativa correta.
(A)
O cinto de segurança tipo pára-quedista deve ser
utilizado a mais de 2,00m (dois metros) de altura do
piso, em atividades nas quais haja risco de queda do
trabalhador, ser dotado de dispositivo trava-quedas e
estar ligado a cabo de segurança, independente da
estrutura do andaime.
(B)
O cinto de segurança tipo pára-quedista deve ser
utilizado a mais de 2,50m (dois metros e cinquenta
centímetros) de altura do piso, em atividades nas
quais haja risco de queda do trabalhador, ser dotado
de dispositivo de quedas e estar ligado a cabo de
segurança, independente da estrutura do andaime.
(C)
O cinto de segurança tipo pára-quedista deve ser
utilizado a mais de 2,50m (dois metros e cinquenta
centímetros) de altura do piso, em atividades nas
quais haja risco de queda do trabalhador, ser dotado
de dispositivo de quedas e estar ligado a cabo de
segurança, na estrutura do andaime.
(D)
O cinto de segurança tipo pára-quedista deve ser
utilizado a mais de 2,70m (dois metros e setenta
centímetros) de altura do piso, em atividades nas
quais haja risco de queda do trabalhador, ser dotado
de dispositivo trava-quedas e estar ligado a cabo de
segurança, independente da estrutura do andaime.
(E)
o uso do cinto de segurança tipo pára-quedista deve
ser utilizado a mais de 2,00m (dois metros) de altura
do piso, em atividades nas quais haja risco de queda
do trabalhador, ser dotado de dispositivo de quedas
e estar ligado a cabo de segurança na estrutura do
andaime.

QUESTÃO 39
Segundo as orientações do quadro III, do anexo
3, da NR-15 (Atividades e Operações Insalubres),
assinale a alternativa que apresenta a relação
correta, quanto ao tipo de atividade (trabalho)?

I.
II.
III.
IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Trabalho intermitente de levantar, empurrar
ou arrastar pesos.
De pé, trabalho leve em máquina ou
bancada, com alguma movimentação.
De pé, trabalho moderado em máquina ou
bancada, com alguma movimentação.
Sentado, movimentos moderados com
braços e pernas.

I = MODERADO; II = LEVE; III = MODERADO; e IV =
LEVE.
I = PESADO; II = MODERADO; III = MODERADO; e IV
= LEVE.
I = MODERADO; II = LEVE; III = MODERADO; e IV =
PESADO.
I = PESADO; II = LEVE; III = MODERADO; e IV =
REPOUSO.
I = MODERADO; II = MODERADO; III = MODERADO;
e IV = LEVE.

QUESTÃO 40
A Ergonomia é um assunto apresentado na NR17; por isso os assentos utilizados nos postos de
trabalho devem atender aos seguintes requisitos
mínimos de conforto dos itens 17.3.3 e 17.3.4:
(A)
altura ajustável à estatura do trabalhador e à função/
cargo registrado na CTPS.
(B)
características de deformação na base do assento
devem ser excessivas.
(C)
bordas frontal, lateral e posterior circulares.
(D)
encosto com forma levemente adaptada ao corpo para
proteção da região cervical.
(E)
poderá ser exigido suporte para os pés, que se adapte
ao comprimento da perna do trabalhador.

QUESTÃO 43
A NR-20 estabelece requisitos mínimos para a
gestão da segurança e saúde no trabalho contra
os fatores de risco de acidentes provenientes das
atividades de extração, produção, armazenamento,
transferência, manuseio e manipulação de
inflamáveis e líquidos combustíveis. Em seu anexo
II, estão descritos os critérios para capacitação
dos trabalhadores que adentram na área de risco
e mantêm contato direto com o processo ou
processamento. Considerando as informações,
pergunta-se qual é o tipo de curso e sua carga
horária para trabalhadores de manutenção e
inspeção em instalações Classe II?
(A)
Curso Avançado II com carga horária de 32 horas.
(B)
Curso Avançado I com carga horária de 24 horas.
(C)
Curso Intermediário com carga horária de 16 horas.
(D)
Curso Básico com carga horária de 08 horas.
(E)
Curso de Integração com carga horária de 04 horas.

QUESTÃO 41
Segundo a definição estabelecida no item 16.5
da NR-16, as atividades e operação sujeitas
à degradação química ou autocatalítica são
consideradas perigosas quando executadas por
(A)
inflamáveis e explosivos com ponto de fulgor superior
a 60ºC.
(B)
eletricidade, radioativos, inflamáveis, combustíveis e
explosivos.
(C)
combustíveis que possuam ponto de fulgor superior a
60ºC e inferior a 93ºC.
(D)
explosivos.
(E)
elementos radioativos e inflamáveis que possuam
ponto de fulgor inferior a 60ºC.

9

Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho

(A)
(B)

QUESTÃO 44
Analise as assertivas e assinale a alternativa
correta. A NR-19 estabelece algumas regras sobre
explosivos. Segundo o item 19.2.4, no manuseio
de explosivos, é permitido

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

utilizar ferramentas ou utensílios que
possam gerar centelha ou calor por atrito.

II.

fumar ou praticar atos suscetível de
produzir fogo ou centelha.

III.

usar calçados cravejados com pregos ou
peças metálicas externas.

IV.

manter objetos que não tenham relação
direta com a atividade.

(C)
(D)
(E)

entrada não autorizada num espaço confinado.
identificação de riscos já descritos na Permissão de
Entrada e Trabalho.
acidente, incidente ou condição não prevista durante a
entrada.
qualquer mudança na atividade desenvolvida ou na
configuração do espaço confinado.
solicitação do SESMT ou da CIPA.

QUESTÃO 48
O item 24.7.1 da NR-24 estabelece que em todos
os locais de trabalho deverá ser fornecida aos
trabalhadores água potável, em condições
higiênicas, sendo proibido o uso de recipientes
coletivos. Onde houver rede de abastecimento
de água, deverão existir bebedouros de jato
inclinado na proporção de 1 (um) bebedouro
para cada 50 (cinquenta) empregados. Assim,
as empresas devem garantir – segundo o item
24.7.1.1. – suprimento de água potável e fresca em
quantidade superior a
(A)
1/2 (meio) litro de (500ml) por hora/homem trabalho.
(B)
1/3 (um terço) de litro (333ml) por hora/homem
trabalho.
(C)
1/4 (um quarto) de litro (250ml) por ½ (meia) hora/
homem trabalho.
(D)
1/4 (um quarto) de litro (250ml) por hora/homem
trabalho.
(E)
1/3 (um terço) de litro (333ml) por ½ (meia) hora/
homem trabalho.

Apenas I e II estão corretas.
Apenas I e III estão incorretas.
Apenas II e III estão corretas.
I, II, III e IV estão corretas.
I, II, III e IV estão incorretas.

QUESTÃO 45
A NR-19 estabelece algumas regras sobre
armazenagem de explosivos. Segundo o ANEXO
II da NR-19, as quantidades máximas permitidas
em um mesmo local para: I) pólvoras químicas
e artifícios pirotécnicos; II) iniciadores; e III)
explosivos de ruptura são:
(A)
I: 226.800 litros; II: 9.000 litros; e III: 113.500 litros.
(B)
I: 226.800 kg; II: 9.000 kg; e III: 113.500 kg.
(C)
I: 226.800 m³; II: 9.000 m³; e III: 113.500 m³.
(D)
I: 226.800 kg; II: 113.500 kg; e III: 9.000 kg.
(E)
I: 9.000 kg; II: 113.500 kg; e III: 226.800 kg.

QUESTÃO 49
Segundo o 35.4.1 da NR-35, todo trabalho em altura
deve ser planejado, organizado e executado por
(A)
servente ou oficial especializado na construção civil.
(B)
engenheiro ou técnico de segurança do trabalho.
(C)
trabalhador capacitado e autorizado.
(D)
engenheiro eletricista ou eletrotécnico.
(E)
trabalhador com curso técnico em edificações.

QUESTÃO 46
O item 24.5.28 da NR-24 estabelece que nos
alojamentos deverão ser obedecidas as seguintes
instruções gerais de uso:
(A)
os sanitários deverão ser desinfetados, se necessário,
mensalmente.
(B)
todo quarto ou instalação deverá ser conservado limpo
e todos eles serão pulverizados de 90 em 90 dias; ou
seja, a cada 03 meses.
(C)
é permitida, de modo controlado nos dormitórios, a
instalação para ferro elétrico e o uso de fogareiro.
(D)
o lixo deverá ser retirado diariamente e depositado em
local inadequado próximo ao alojamento.
(E)
é proibida, nos dormitórios, a instalação para
eletrodomésticos e o uso de fogareiro ou similares.

QUESTÃO 50
A NR-36 estabelece requisitos mínimos para a
avaliação, controle e monitoramento dos riscos
existentes nas atividades desenvolvidas
(A)
na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração
Florestal e Aquicultura.
(B)
na Indústria da Construção e Reparação Naval.
(C)
no Trabalho Aquaviário.
(D)
em Empresas de Abate e Processamento de Carnes e
derivados.
(E)
em Estabelecimentos de Saúde.

QUESTÃO 47
A NR-33 estabelece, segundo o item 33.3.3.5,
que os procedimentos de entrada em espaços
confinados devem ser revistos quando da
ocorrência de qualquer uma das circunstâncias a
seguir, EXCETO
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