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Português
Texto I, para responder às questões 1 a 5.

SOFRIDA REPÚBLICA
Os desmandos expostos diariamente na mídia causam imenso prejuízo à nação. Além de dano econômico, resultam em
consequências piores, de ordem imaterial. Geram dor, revolta e desesperança. A insegurança acarreta o medo e, com ele, a
descrença nas instituições.
Notícias recentes revelam a onda de protestos que tomaram as ruas brasileiras. Depredações do patrimônio público e
privado, incêndios, confrontos, morte. Não faltam motivos para o descontentamento que se percebe. A população tem muito a
reivindicar aos poderes públicos, mas assombra-me a opção pela violência. Nosso país enfrenta grave crise, cuja origem está na
falta de educação e de valores éticos.
A repetição do comportamento desprezível torna a vítima algoz da comunidade e nivela por baixo os cidadãos. Pretender
fazer justiça com as próprias mãos inviabiliza a vida em sociedade e transforma-nos em reféns uns dos outros.
Urge o aparecimento de novas lideranças forjadas sobre sólida base ética, focadas no futuro, dispostas a dar o melhor de si
em prol do outro, na busca da construção de uma realidade inclusiva, na qual prevaleça o bem-estar coletivo.
Deve-se abandonar a noção individual de sucesso, a fim de entender que a ausência de paz social impede-nos de usufruir
até mesmo daquilo que se conquistou com tanto esforço. Há de se ter em mente que a vitória pessoal será sempre pequena quando
for dissociada do contexto em que se vive, quando não se reverter em proveito alheio, quando estiver limitada ao ganho financeiro
ou à obtenção do cargo público para dele se servir.
A sociedade paga o preço das escolhas que faz. Descabe insistir na infantil ideia de que as riquezas nacionais são do povo,
mas os problemas pertencem apenas aos detentores do poder. É preciso socializar a responsabilidade pela mudança do que não
deu certo.
A sociedade brasileira não é vítima. É sim autora – considerados os políticos que se valem do cargo eletivo não para servir ao
outro, mas locupletarem-se. Enfim, quem os escolheu?
(Marcos Aurélio Mendes de Farias Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. In.: Folha
de São Paulo, 02 de março de 2014. – com adaptações)
01 Buscando dar consistência ao seu texto, Marcos Aurélio Mendes de Farias Mello lança mão de estratégias argumentativas.
Dentre as estratégias listadas abaixo, qual delas o autor emprega com mais frequência?
a) Apelo emocional.
b) Relação de causa e consequência.
c) Comparação e contradição.
d) Dados estatísticos.
e) Argumentos de autoridade.
02 Marque F (falso) ou V (verdadeiro) para inferências a partir do texto:
I) A descrença nas instituições ocasiona reivindicações violentas.
II) Fazer justiça com as próprias mãos coaduna com os princípios da república.
III) Não saber escolher governantes tem relação com falta de educação e ética.
IV) Os políticos brasileiros são os únicos responsáveis pelos problemas do Brasil.
A sequência correta é:
a) V F F V.
b) V V F F.
c) F F V V.
d) V F V F.
e) F V F V.
03 Ao concluir o texto com a frase interrogativa, o autor do texto utiliza uma estratégia discursiva que busca:
a) Ratificar a ideia de que a sociedade brasileira é corresponsável pelos problemas existentes no Brasil.
b) Levantar curiosidade que gera especulação acerca dos desmandos expostos diariamente na mídia.
c) Produzir uma pergunta para simplesmente levar o leitor a pensar numa resposta plausível.
d) Testar o grau de compreensão do leitor acerca dos preceitos republicanos que alicerçam a sociedade brasileira.
e) Produzir um clima de suspense em relação ao assunto a ser discutido.
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04 O principal objetivo do texto é:
a) Apresentar o alto índice de violência da sociedade brasileira atual e suas causas.
b) Denunciar os governantes no que diz respeito a sua omissão em relação ao combate à violência.
c) Alertar os leitores da responsabilidade de cada um para que prevaleça o bem-estar coletivo.
d) Denunciar a falta de fiscalização no que concerne o uso e os gastos do dinheiro público.
e) Expor a indignação do autor em relação aos desmandos diariamente expostos na mídia.
05 Com base no fragmento A repetição do comportamento desprezível torna a vítima algoz da comunidade e nivela por baixo os
cidadãos (3º§), é correto afirmar que o autor do texto
a) defende a onda de protestos que tomaram as ruas brasileiras.
b) insinua que os políticos têm comportamento desprezível frente a esses protestos.
c) insinua-se contrário à máxima bíblica: “olho por olho, dente por dente”.
d) supõe que seja conveniente o aparecimento de novas lideranças partidárias.
e) repudia os atos de violência presentes nos protestos contemporâneos.
Texto II, para responder às questões 6 e 7.

(http://photos1.blogger.com/blogger/3052/2867/1600/charge%2031-08.jpg)

06 Em relação aos textos I e II, acima apresentados, a alternativa que traz a afirmação verdadeira é:
a) Ambos os textos satirizam a incapacidade do eleitor brasileiro no concernente às escolhas de seus governantes.
b) Ambos os textos chamam a atenção do eleitor brasileiro para sua responsabilidade na escolha de seus governantes.
c) Ambos os textos são de gêneros intrinsecamente diferentes e, portanto, não podem se complementar, nem ser comparados.
d) Ambos os textos ratificam a urgência do surgimento de novas lideranças forjadas sobre sólida base teórica.
e) Ambos os textos objetivam denunciar a politicalha existente no Brasil.
07 Considerando os recursos linguísticos e imagéticos da charge, assinale as afirmações verdadeiras:
I) A possibilidade de inferência de que o autor da charge refere-se ao eleitor brasileiro situa-se no texto não verbal.
II) Pode-se acrescentar à primeira preposição de o artigo definido as [das drogas] mantendo-se o mesmo sentido e respeitando-se a
regência formal.
III) Na sentença O maior traficante de drogas deste país é você, há um pronome demonstrativo cuja função dêitica remete ao Brasil,
recuperado através da imagem.
IV) O emprego da vírgula na organização do texto verbal justifica-se pela presença do sujeito “mau eleitor”.
Estão corretas apenas:
a) I, II e III.
b) I e II.
c) I e III.
d) I, III e IV.
e) II, III e IV.
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Texto III, para responder às questões 8 e 9.

ADMIRÁVEL GADO NOVO
Vocês que fazem parte dessa massa
Que passa nos projetos do futuro
É duro tanto ter que caminhar
E dar muito mais do que receber
E ter que demonstrar sua coragem
À margem do que possa parecer
E ver que toda essa engrenagem
Já sente a ferrugem lhe comer
Eh! Oh! Oh! Vida de gado
Povo marcado eh! Povo feliz...
Lá fora faz um tempo confortável
A vigilância cuida do “normal”
Os automóveis ouvem a notícia
Os homens a publicam no jornal
E correm através da madrugada
A única velhice que chegou
Demoram-se na beira da estrada
E passam a contar o que sobrou
Eh! Oh! Oh! Vida de gado
Povo marcado eh! Povo feliz...
O povo foge da ignorância
Apesar de viver tão perto dela
E sonham com melhores tempos idos
Contemplam esta vida numa cela
Esperam nova possibilidade
De verem este mundo se acabar
A arca de Noé, o dirigível
Não voam nem se pode flutuar
Não voam nem se pode flutuar
Eh! Oh! Oh! Vida de gado
Povo marcado eh! Povo feliz...
(Zé Ramalho. Ed. EMI Songs BR-SME-79/00007)
08 Considerando aspectos sintático-semânticos do texto e seu funcionamento, sinalize as assertivas corretas (C) e as erradas (E):
I) No 31º verso, Não voam nem se pode flutuar, a flexão de plural em “voam” justifica-se pela concordância com o sujeito da oração,
cujos núcleos são arca de Noé e dirigível.
II) No 4º verso, E dar muito mais do que receber, a preposição de, empregada antes de que, é exigência sintática da forma verbal
dar; portanto sua retirada implicaria prejuízo à correção gramatical do período.
III) No 6º verso, À margem do que possa parecer, a ausência do acento indicativo de crase altera a função sintática do termo à
margem.
IV) No 17º verso, Demoram-se na beira da estrada, o deslocamento do pronome se para imediatamente antes da forma verbal
demorar – se demoram na beira da estrada – não prejudicaria a correção gramatical do texto, segundo a tradição.
A sequência correta é:
a) C E C E.
b) C C E E.
c) E C E C.
d) C E E E.
e) C C C E.
09 A alternativa em que o vocábulo já tem o mesmo significado que aquele presente no 8º verso – Já sente a ferrugem lhe comer –
é:
a) Agradeço desde já qualquer ajuda que possa conceder.
b) Ela foi tão rude, que ele já não queria vê-la.
c) O eleitor já vê os resultados da campanha.
d) Como terei entrevista à noite, já deixei o currículo pronto.
e) Se eles aprenderem a votar, já é um bom começo.
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10 Os enunciados dispostos abaixo formam o texto “O leão fugido” do autor Millôr Fernandes (1963, com adaptações). Reconstitua
o texto, recuperando a ordem correta desses enunciados. Em seguida, assinale a sequência correta.
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) O cavalheiro, ouvindo o aviso, voltou-se.
) E morreu de um ataque do coração.
) Não adianta nada.
) Viu o leão.
) Acabei de ouvir dizer que um macaco fugiu do circo agora mesmo.
) Bateu delicadamente nas costas do senhor,
) Aí caminhou pé ante pé.
) E disse disfarçando a voz leonina o mais possível.
) O leão então murmurou tristemente:
) É tal a nossa fama de ferocidade
) quando viu um senhor à sua frente.
) que matamos,
) Um leão fugido do circo vinha correndo pela rua
) mesmo quando queremos agir em favor do próximo
) Cavalheiro, tenha cuidado e, muita calma;

A sequência correta é:
a) 15, 6, 5, 9, 10, 3, 7, 11, 8, 13, 1, 4, 12, 14, 2.
b) 5, 1, 7, 4, 13, 15, 3, 8, 10, 11, 2, 6, 9, 12, 14.
c) 13, 11, 6, 15, 7, 4, 8, 9, 3, 5, 10, 12, 1, 2, 14.
d) 13, 11, 7, 6, 8, 15, 5, 1, 4, 2, 9, 3, 10, 12, 14.
e) 13, 7, 11, 1, 8, 3, 10, 12, 6, 2, 9, 15, 5, 4, 14.
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Legislação
11 De acordo com a Constituição Federal de 1988, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil
compreende:
a) União, Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios.
b) União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
c) União, Estados e Municípios.
d) União, Distrito Federal e Municípios.
e) União, Estados, Distrito Federal e Territórios.
12 O município pode ser definido como pessoa jurídica de direito público interno e autônoma nos termos e de acordo com as re gras
estabelecidas na Constituição Federal de 1988. Sendo assim, assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma das competências
do município:
a) legislar sobre assuntos de interesse local.
b) instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar
contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei.
c) criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.
d) manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental.
e) promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.
13 Excepcionalmente, a Constituição Federal de 1988 prevê situações (de anormalidade) em que haverá intervenção, suprimindose, temporariamente, a autonomia dos entes federativos. As hipóteses, por trazerem regras de anormalidade e exceção, devem ser
interpretadas restritivamente, consubstanciando-se um rol taxativo. Sobre intervenção, assinale a alternativa INCORRETA:
a) A União poderá intervir nos Estados e no Distrito Federal para manter a integridade nacional.
b) O Estado poderá intervir em seus Municípios, assim como a União nos Municípios localizados em Territórios Federais quando
deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada.
c) A União poderá intervir nos Estados e no Distrito Federal para repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em
outra.
d) Se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, far-se-á convocação extraordinária, no prazo de
30 dias.
e) No caso de desobediência a ordem ou decisão judiciária, a decretação da intervenção dependerá de requisição do Supremo
Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral.
14 O art. 18, §4o, da Constituição Federal de 1988, com a nova redação dada pela Emenda Constitucional n. 15/96, estabelece as
regras para a criação, incorporação, fusão e desmembramento de Municípios, nos seguintes termos:
a) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado
por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos,
após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.
b) Os municípios serão criados, incorporados e desmembrados por lei municipal, mediante referendo, sem que seja necessária a
divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal.
c) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios far-se-ão por lei municipal, dentro do período determinado
por lei estadual, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação
dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.
d) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios far-se-ão por lei federal e dependerão de consulta prévia,
mediante referendo, às populações dos Municípios envolvidos, sem que haja necessidade de divulgação dos Estudos de
Viabilidade Municipal.
e) Os municípios serão criados, incorporados ou desmembrados de acordo com o interesse do governante público, sem que seja
necessária a criação de lei estadual, nem consulta prévia às populações dos Municípios envolvidos, buscando sempre o interess e
público.
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15 Nos termos do art. 6o da Constituição Federal, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição. Sobre os direitos sociais é correto afirmar:
a) A Constituição Federal fixa que a remuneração do serviço extraordinário será superior em 35% à do normal.
b) Nos termos da Constituição Federal, a existência de seguro contra acidentes de trabalho pago pelo empregador, impede que ele
venha a ser condenado a indenizar o seu empregado, em caso de acidente durante a jornada normal de trabalho.
c) Há proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 21 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 12 anos.
d) É assegurado aos trabalhadores urbanos e rurais, pela Constituição Federal, fundo de garantia do tempo de serviço; gozo de
férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; e décimo terceiro salário com base na
remuneração integral ou no valor da aposentadoria.
e) Não cabe ao sindicato a defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais da categoria, mesmo em questões
administrativas ou judiciais
16 Princípios são regras gerais que a doutrina identifica como condensadoras dos valores fundamentais de um sistema. Sobre os
princípios constitucionais da Administração Pública, assinale a alternativa correta:
a) A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municíp ios
obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
b) São princípios constitucionais da Administração Pública apenas os princípios da legalidade, impessoalidade e publicidade.
c) O princípio da eficiência foi acrescentado ao rol dos princípios constitucionais do caput do artigo 37 da Constituição Federal pela
Emenda Constitucional no 45/04.
d) A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municíp ios
obedecerá, somente, aos princípios da legalidade, impessoalidade e publicidade.
e) A Administração Pública não obedecerá a nenhum princípio constitucional.
17 A licitação é um procedimento obrigatório que antecede a celebração de contratos pela Administração Pública. A Lei n. 8.666/93
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, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Sobre o
processo de licitação, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as
administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios.
b) Constituem tipos de licitação, exceto na modalidade concurso, a de menor preço, a de melhor técnica, a de técnica e preço, e a de
maior lance ou oferta.
c) Será desclassificada a proposta que não atenda às exigências do ato convocatório de licitação.
d) A Administração pode descumprir as normas e condições do edital de licitação.
e) No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais
não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos pela lei.
18 Sobre a responsabilidade civil do Estado, assinale a alternativa correta:
a) Atualmente, a teoria da responsabilidade do Estado adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro é a Teoria da Irresponsabilidade
Estatal.
b) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa.
c) A Teoria da Responsabilidade sem Culpa era própria dos Estados Absolutistas nos quais a vontade do rei tinha força de lei.
d) A Teoria da Irresponsabilidade Estadual foi a primeira tentativa de explicação a respeito do dever estatal de indenizar particulares
por prejuízos decorrentes da prestação de serviços públicos.
e) As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos não responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros.
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19 Ato administrativo é toda manifestação expedida no exercício da função administrativa, com caráter infralegal, consistente na
emissão de comandos complementares à lei, com a finalidade de produzir efeitos jurídicos. Sobre os atos administrativos, assinale a
alternativa correta:
a) Os atos administrativos não precisam ser motivados, nem conter indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos.
b) A administração deve revogar seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode anulá-los por motivo de
conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
c) A administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações,
em matéria de sua competência.
d) O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 8
anos, contados da data em que foram praticados, mesmo que comprovada a má-fé.
e) Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem
defeitos sanáveis não poderão ser convalidados pela própria administração.
20 Pode-se conceituar contrato administrativo como o ajuste estabelecido entre a Administração Pública, agindo nessa qualidade, e
terceiros, ou somente entre entidades administrativas, submetido ao regime jurídico-administrativo para a consecução de objetivos
de interesse público. Sobre os contratos administrativos, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Aos contratos administrativos serão aplicados, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e das disposições de
direito privado.
b) É cláusula necessária em todo contrato administrativo a que estabeleça o regime de execução ou a forma de fornecimento.
c) A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente,
deveria produzir, além de desconstruir os já produzidos.
d) O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
e) A administração pública responde subsidiariamente com o contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução do
contrato.
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Legislação Municipal
21 Segundo a Lei 702/2009, a atribuição de destinar as correspondências oficiais do Prefeito é da:
a) Assessoria de Gabinete.
b) Assessoria Especial.
c) Chefia de Gabinete.
d) Tesouraria.
e) Secretária.
22 O Regimento Interno da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Nova Floresta, criado pelo Lei 696/2008, ao
dispor que além de desenvolver as atividades de planejamento e estruturação do sistema de ensino, aquisição e distribuição de
material e bens móveis, acompanhamento e controle dos serviços gerais, compete fazer o acompanhamento e controle dos seus
bens e administração de pessoas, está se referindo a atribuição de qual de seus órgãos?
a) Do Gabinete do Secretário.
b) Da Assessoria Técnica.
c) Da Coordenação Administrativa da Educação.
d) Da Coordenação Pedagógica.
e) Da Coordenação de Cultura.
23 No que tange a remuneração dos agentes públicos do Município, conforme previsto da Lei Orgânica Municipal, assinale a
afirmativa INCORRETA.
a) A remuneração dos Vereadores será dividida em partes, fixa e variável, vedados acréscimos de qualquer título.
b) A remuneração dos Vereadores terá limite máximo o valor percebido como remuneração do Prefeito.
c) A verba de remuneração do Presidente da Câmara integra a sua remuneração.
d) A remuneração do Prefeito será composta de subsídios, sendo vedada a verba de remuneração, devido ao salário máximo
percebido em seu cargo.
e) O Vice-Prefeito poderá receber verba de remuneração.
24 De acordo com a Lei Orgânica do Município, responda corretamente a partir do questionamento abaixo:
A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante proposta:
I) Do Prefeito.
II) De dois terços, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal.
III) De iniciativa popular.
a) As afirmativas I e II estão corretas e a III está errada.
b) Apenas a afirmativa I está correta.
c) Apenas a afirmativa III está errada.
d) A afirmativa II está errada.
e) A afirmativa II está correta e a III está errada.
25 O Prefeito, ao criar, alterar ou extinguir um órgão da prefeitura, deverá formalizar o seu ato de criação, alteração ou extinção
através de:
a) Decreto.
b) Lei Ordinária.
c) Lei complementar.
d) Medida Provisória.
e) Resolução.
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Conhecimentos Específicos
26 A prefeitura vai transferir as instalações de uma secretaria para uma nova edificação. A verificação física para comprovar se a
mesma oferece as mínimas condições de Segurança e Medicina do Trabalho para o seu pleno funcionamento, é realizada através
da inspeção:
a) oficial pelo calendário do ministério do trabalho.
b) determinada pelo prefeito.
c) mensal por rotina de trabalho.
d) rotineira por indicação do secretário.
e) prévia pelos agentes de medicina e segurança do trabalho.
27 A Norma Regulamentadora número quatro do Ministério do Trabalho e Emprego, NR–4 do MTE, trata dos Serviços
Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. A finalidade destes serviços é:
a) promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho.
b) elaborar e coordenar projetos financeiros e físicos voltados para a proteção do trabalhador.
c) gerenciar programas voltados para as áreas social e assistencial de servidores públicos.
d) zelar pelo patrimônio físico e pela integridade dos servidores das empresas públicas ou privadas.
e) fornecer os equipamentos de proteção individual ou coletiva aos servidores públicos.
28 A estrutura de uma prefeitura municipal envolve vários órgão, secretarias e setores técnicos e administrativos. Por tratar-se de
um órgão público e pelo seu caráter de atuação, quanto ao grau de risco para seus colaboradores pode ser afirmado que:
a) O grau de risco para qualquer servidor da prefeitura é o mesmo.
b) A verificação de grau de risco não se aplica à prefeitura por tratar-se de um órgão público.
c) O grau de risco é o mesmo para os servidores do quadro efetivo, podendo ser diferente para outros servidores.
d) O grau de risco pode variar com a atividade mesmo para a prefeitura municipal.
e) Para avaliação do grau de risco é necessário que o Serviço Especializado em Engenharia de segurança e Medicina do trabalho
conte obrigatoriamente com um Técnico em Segurança no Trabalho.
29 Em determinadas atividades laborais o trabalhador poderá ficar exposto a agentes químicos prejudiciais à saúde. Nestas
situações devem ser usados Equipamentos de Proteção Individual (EPI) destinados à proteção respiratória tais como:
a) Máscara contra gás e jaquetas de proteção.
b) Respiradores e máscara de filtro químico.
c) Máscara contra poeira e calçados impermeáveis.
d) Cremes especiais, capacete e respiradores.
e) Máscara conta gás e protetor auricular.
30 Vários são os agentes que podem causar prejuízos à saúde do trabalhador dentre estes o ruído. Buscando-se medir a dose de
ruído (nível equivalente) durante a jornada de trabalho, em especial quando o nível de ruído apresenta variações, o instrumento a
ser aplicado é o:
a) Registrador digital de vibrações.
b) Transdutor capacitivo ou resistivo.
c) Pressiômetro de quatro dígitos.
d) Dosímetro.
e) Densímetro.
31 Quando da ocorrência de um acidente de trabalho com um servidor da prefeitura deve haver a comunicação ao Instituto Nacional
do Seguro Social – INSS, o que deverá ser feito pelo preenchimento de um formulário específico denominado de:
a) Ficha de Ocorrência de Acidente Municipal – FOAM.
b) Relatório de Acidente de Trabalho – RAT.
c) Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT.
d) Folha-Resumo de Acidente do Trabalho – FRAT.
e) Comunicado Municipal de Acidente - CMA.
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32 Os incêndios podem ser classificados em classe A, classe B, classe C e classe D. Se pode afirmar incêndios em papel e em
magnésio são respectivamente classificados como:
a) A e B.
b) C e D.
c) B e C.
d) D e B.
e) A e D.
33 Quando da ocorrência de um incêndio de classe A deve ser usado para seu combate pleno um extintor de:
a) Água pressurizada e de Cloreto de Sódio.
b) Pó Químico e de Espuma.
c) Dióxido de carbono e de Cloreto de Sódio.
d) Gás Carbônico e Pó Químico Seco.
e) Água Pressurizada e Espuma.
34 A prefeitura promoveu uma grande reforma para a modernização das secretarias de administração e de finanças. Na reforma foi
feita a aplicação de revestimentos e a adequação física e ambiental das salas e circulações. Por previsão em projeto, instalou-se o
sistema de combate a incêndios adequados ao trabalho burocrático que lá é desenvolvido. Pelas características típicas de
ambientes dedicados ao trabalho administrativo moderno instalaram-se:
a) Extintores de espuma e monóxido de carbono.
b) Extintores de pó químico e monóxido de carbono.
c) Hidrantes e Sprinklers.
d) Extintores de agua pressurizada e dióxido de carbono.
e) Extintores de pó químico seco e de água pressurizada.
35 Na cozinha da escola municipal são preparadas as merendas escolares para os três turnos. Ao chegar para o seu expediente, a
cozinheira do turno diurno sentiu um forte cheiro de gás, a atitude mais correta desta servidora será:
a) Acender a luz e desligar os botijões de gás.
b) Abrir todas as janelas e ligar o ventilador.
c) Abrir todas as portas e janelas do ambiente.
d) Acender a luz e ligar o exaustor.
e) Ligar o sistema de ar condicionado.
36 No refeitório da escola que funciona em regime integral duas servidora têm a função de fatiar legumes e verduras selecionados
para o preparo das refeições, esta tarefa é executada em um balcão de 90 cm de altura. Na avaliação do posto de trabalho o técnico
e segurança deverá indicar que:
a) O trabalho poderá ser executado com o auxílio de um banco fixo, com pé de tubo metálico e tampo de madeira.
b) O trabalho deverá ser executado com o apoio de banco com altura regulável, de acento plano, com bordas arredondadas e
encosto na altura lombar.
c) O trabalho poderá ser executado de pé pois é necessariamente a postura adequada para a tarefa.
d) Poderá ser usada uma cadeira de escritório desde que o acento seja recortado de forma a encaixar na geometria das pernas e
nádegas, com encosto alto, braços removíveis e apoio para os pés.
e) Deverá ser usado um banco com altura fixa, de acento com superfície recortada em formato a adaptar-se à região das coxas e
nádegas, encosto alto para completo apoio de toda a área lombar e com apoio para os pés.
37 A NR 9 regulamenta o Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais – PPRA e a NR 7 o Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional – PCMSO, estes programas são instrumentos complementares e importantes para a manutenção da saúde do
trabalhador no ambiente laboral. Quanto a estes programas pode ser afirmado que:
a) As ações do PPRA têm sua abrangência e profundidade dependentes das características dos riscos e das necessidades de
controle.
b) Ao prestador de serviços cabe a identificação dos riscos existentes, elaborar e implementar o PCMSO nos locais de trabalho onde
os serviços estão sendo prestados.
c) O PPRA é de competência do técnico de segurança e o PCMSO do médico do trabalho.
d) Se o número de servidores for acima de vinte e cinco, os estabelecimentos devem ser equipados com material necessário à
prestação dos primeiros socorros.
e) O PCMSO, a critério do secretário de saúde, poderá ser coordenado pelo técnico de segurança ou pelo médico do trabalho.
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38 Os Postos de Saúde e Hospitais são locais de trabalho onde se utilizem materiais perfurocortantes como agulhas se sutura, de
procedimento, de seringas e lâminas de bisturi. Quanto a esses materiais o correto é:
a) Descarta-los em lixeiras ou recipientes com sacos plásticos e, após seu enchimento recolher estes sacos ao lixo fora do local de
uso.
b) O recipiente para descarte deve ser mantido o mais afastado possível da realização dos procedimentos.
c) Os recipientes para descarte, após completamente cheios, devem ser retirados do ambiente de procedimento.
d) Os trabalhadores que utilizarem objetos perfurocortantes devem ser os responsáveis pelo seu descarte.
e) A abertura do recipiente para descarte não deverá ser mantida à mostra.
39 As deficiências, defeitos ou irregularidades técnicas nas instalações físicas, máquinas ou equipamentos, os quais, presentes no
ambiente de trabalho, podem ocasionar acidentes de trabalho são denominados de condições inseguras. Um exemplo destas
condições é:
a) não apoiar-se no corrimão ao subir ou descer escadas.
b) piso escorregadio.
c) ato de exibicionismo.
d) indiferença às normas de segurança e medicina do trabalho.
e) ingestão de bebidas alcoólicas antes ou durante o horário de trabalho.
40 Os extintores de incêndio são equipamentos de proteção coletiva de importância fundamental no combate ao incêndio. Quanto a
esses equipamentos é correto afirmar que:
a) Apenas pessoas autorizadas devem usa-los.
b) Podem ser usados independentemente do tipo de incêndio.
c) Sua instalação deve ser feita em locais de fácil acesso e em áreas não obstruídas.
d) Só o corpo de bombeiros ou brigada de incêndio podem instala-los.
e) O prazo de validade é o mesmo tanto para o conteúdo como para a carcaça.
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