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INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 

 
1. Verifique se a prova está completa: questões de números 1 a 50. 
 
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os 

fiscais não poderão interferir. 
 
3. Preenchimento do Cartão-Resposta : 

- Preencher para cada questão apenas uma resposta 
- Preencher totalmente o espaço           correspondente, conforme o modelo:  
- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão 
  

 
 
 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER RASURAS. 

 
 

Duração total da prova: 4 horas e 30 minutos 
                                                                                                                                                                                          � 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 Anote o seu gabarito.                                       
  
 
 
 
 
 

 

 

N.º DO CARTÃO NOME (LETRA DE FORMA)  

ASSINATURA  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 
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CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  

EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
 
 
1. De acordo com a NR-21, que dispõe sobre trabalhos 

a céu aberto, toda moradia deve compor-se de pelo 
menos: 

 
A) Um dormitório, uma cozinha e um compartimento 

sanitário. 
B) Uma cozinha e um compartimento sanitário. 
C) Um dormitório e um compartimento sanitário. 
D) Um dormitório, sala de estar, cozinha e um 

compartimento sanitário. 
E) Sala, dormitório, despensa, cozinha, área de 

serviço e compartimento sanitário. 
 
 
2. De acordo com a NR-23, os extintores devem ser 

colocados em locais: 
 
I. De fácil visualização. 
II. De fácil acesso. 
III. Onde haja menos probabilidade de o fogo 

bloquear o seu acesso. 
IV. Onde tiver escada. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) Somente as assertivas I, II e III são verdadeiras. 
B) Somente as assertivas III e IV são verdadeiras. 
C) Somente a assertiva II é verdadeira. 
D) As assertivas I, II, III e IV são verdadeiras. 
E) Somente a assertiva III é verdadeira. 

 
 
3. De acordo com a NR-23, os extintores não deverão 

ter a sua parte superior a mais de: 
 
A) 1,40 m acima do piso. 
B) 1,50 m acima do piso. 
C) 1,60 m acima do piso. 
D) 1,20 m acima do piso. 
E) 1,30 m acima do piso. 

 
 
4. O pé-direito dos alojamentos, para possibilitar camas 

duplas, deverá obedecer à seguinte dimensão 
mínima:  

 
A) 2,60 m. 
B) 2,80 m. 
C) 2,50 m. 
D) 3 m. 
E) 2,40 m. 

 

5. De acordo com a NR-24, a cobertura dos 
alojamentos deverá ter estrutura de madeira ou 
metálica, não haverá forro, e as telhas poderão ser: 
 
A) De chapa de compensado. 
B) De barro ou de fibrocimento. 
C) De papelão. 
D) De chapas de aglomerado. 
E) De chapas de madeira recomposta. 

 
 
6. De acordo com a NR-24 – Condições Sanitárias e de 

Conforto nos Locais de Trabalho –, os alojamentos 
deverão ter um nível mínimo de iluminamento de: 
 
A) 50 lux. 
B) 100 lux. 
C) 20 lux. 
D) 60 lux. 
E) 80 lux. 

 
 
7. De acordo com a NR-33, o número de trabalhadores 

envolvidos na execução dos trabalhos em espaços 
confinados deve ser determinado conforme: 
 
A) A vontade do supervisor. 
B) Reunião informal feita antes do início dos 

trabalhos. 
C) A análise de risco. 
D) A experiência do vigia. 
E) O tamanho da empresa. 

 
 
8. O exercício da profissão de técnico de segurança do 

trabalho depende de: 
 
A) Prévio registro no Ministério do Trabalho e 

Emprego. 
B) Prévio registro na prefeitura da cidade. 
C) Prévio registro na CTPS. 
D) Prévio registro no cartório. 
E) Diploma somente. 

 
 
9. De acordo com a NR-23, a distância máxima a ser 

percorrida para alcançar um extintor no caso de 
grande risco de fogo é: 

 
A) 15 m. 
B) 20 m. 
C) 25 m. 
D) 30 m. 
E) 10 m. 
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10. A grua deve dispor de dispositivo automático com 
alarme sonoro que indique a ocorrência de ventos 
superiores a: 

 
A) 32 km/h. 
B) 12 km/h. 
C) 24 km/h. 
D) 37 km/h. 
E) 42 km/h. 

 
 
11. As torres de andaime não podem exceder, em altura, 

quando não estaiadas: 
 
A) Quatro vezes a menor dimensão da base de 

apoio. 
B) Cinco vezes a menor dimensão da base de 

apoio. 
C) Seis vezes a menor dimensão da base de apoio. 
D) Sete vezes a menor dimensão da base de apoio. 
E) Oito vezes a menor dimensão da base de apoio. 

 
 
12. Para indicar CUIDADO, as partes baixas de escadas 

portáteis, os espelhos de degraus de escada, os 
meios-fios, onde haja necessidade de chamar 
atenção, as vigas colocadas à baixa altura, por 
exemplo, devem ser pintadas com a cor: 

 
A) Vermelha. 
B) Amarela. 
C) Azul. 
D) Branca. 
E) Laranja. 

 
 
13. O método de abafamento por meio de areia (balde de 

areia) poderá ser usado como variante nos fogos de 
classe:  

 
A) A e B. 
B) A e C. 
C) B e D. 
D) Em todas as classes de fogos. 
E) Em todas as classes de fogos menos a A. 

 
 
14. Qual cor, por ser de pouca visibilidade, não deve ser 

usada na indústria para assinalar perigo? 
 

A) Vermelha. 
B) Azul. 
C) Amarela. 
D) Alaranjada. 
E) Marrom. 

15. Como se chama a parte da grua que, através de 
polias, liga o cabo de aço de elevação ao gancho de 
içamento? 
 
A) Malha. 
B) Coxim. 
C) Chave. 
D) Montante. 
E) Moitão. 

 
 

16. De acordo com a NR-21, que dispõe sobre trabalhos 
a céu aberto, as fossas negras deverão estar 
distantes, no mínimo, do poço de água e da casa, 
respectivamente: 
 
A) 10 m e 5 m. 
B) 5 m e 3 m. 
C) 8 m e 6 m. 
D) 15 m e 10 m. 
E) 12 m e 10 m. 

 
 
17. A utilização de tirantes sob determinado ângulo, para 

fixar os montantes da torre, chama-se: 
 

A) Repuxamento. 
B) Escoramento. 
C) Estaiamento. 
D) Rigidez. 
E) Abrandamento. 

 
 
18. De acordo com a NR-24, os vasos sanitários 

deverão: 
 

A) Ser sifonados e possuir caixa de descarga 
automática externa de ferro fundido, material 
plástico ou fibrocimento. 

B) Ser de louça e possuir sifão. 
C) Ser de louça branca sem sifão. 
D) Ser de plástico e possuir caixa de descarga 

também de plástico. 
E) Ser sifonado, sem a necessidade de caixa de 

descarga. 
 
 
19. Para contemplar a segurança de quem trabalha com 

eletricidade, o curso básico sobre segurança em 
instalações e serviços com eletricidade para os 
trabalhadores autorizados  e o curso complementar 
sobre segurança no sistema elétrico de potência 
(SEP) e em suas proximidades, têm sua respectiva 
carga horária mínima definida em: 

 
A) 40 h (quarenta horas) e 40 h (quarenta horas). 
B) 40 h (quarenta horas) e 60 h (sessenta horas). 
C) 60 h (sessenta horas) e 40 h (quarenta horas). 
D) 40 h (quarenta horas) e 80 h (oitenta horas). 
E) 60 h (sessenta horas) e 60 h (sessenta horas). 
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20. Em um alojamento de obra, a dimensão mínima das 
camas, de acordo com a NR-18, deve ser: 

 
A) 0,70 m x 1,90 m. 
B) 0,90 m x 2,00 m. 
C) 0,80 m x 1,90 m. 
D) 0,60 m x 1,80 m. 
E) 1,00 m x 2,00 m. 

 
 
21. De acordo com a NR-18, Em uma obra de concreto 

armado convencional, as armações de pilares, antes 
do cimbramento, devem ser: 

 
A) Esticadas ou empurradas. 
B) Estaiadas ou escoradas. 
C) Estaiadas e empurradas. 
D) Esticadas e escoradas. 
E) Estaiadas e esticadas. 

 
 
22. De acordo com o item 23.10.4 da NR-23, a água 

nunca será empregada, a não ser quando 
pulverizada sob a forma de neblina, nos fogos de 
classe: 

 
A) Somente na classe D. 
B) A e D. 
C) Somente na classe B. 
D) B e D. 
E) B e C. 

 
 
23. De acordo com o item 23.14.4, os cilindros dos 

extintores de pressão injetada deverão ser pesados 
semestralmente. Deverá ser providenciada sua 
recarga se a perda de peso for além de: 
 
A) Cinco por cento. 
B) Oito por cento. 
C) Dez por cento. 
D) Sete por cento. 
E) Dois por cento. 

 
 
24. De acordo com a NR-33, a realização de qualquer 

trabalho em espaço confinado, de forma individual ou 
isolada, é: 

 
A) Permitida depois de análise. 
B) Vedada. 
C) Autorizada. 
D) Permitida. 
E) Aceita após diagnóstico da equipe. 

 
 
25. Uma das necessidades básicas do trabalhador é a 

fisiológica. Por isto, 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 e guarda protetora – cuja instalação 
em pias ou lavatórios é proibida – e na proporção de: 
 

A) 1 (um) bebedouro para cada 50 (cinquenta) 
empregados. 

B) 1 (um) bebedouro para cada 30 (trinta) 
empregados. 

C) 1 (um) bebedouro para cada 60 (sessenta) 
empregados. 

D) 1 (um) bebedouro para cada 100 (cem) 
empregados. 

E) 1 (um) bebedouro para cada 150 (cento e 
cinquenta) empregados. 

 
 
26. Os equipamentos de transporte vertical de materiais 

e pessoas devem ser dimensionados, montados e 
desmontados, respectivamente,  por: 

 
A) Profissional qualificado e trabalhador qualificado. 
B) Profissional legalmente habilitado e qualquer 

trabalhador. 
C) Profissional por habitualidade e trabalhador 

qualificado. 
D) Profissional legalmente habilitado e trabalhador 

qualificado. 
E) Profissional legalmente habilitado e profissional 

por habitualidade. 
 
 
27. O pneumático de um equipamento é calibrado com 

trinta libras por polegada quadrada, sendo, portanto, 
sua pressão em quilograma-força por centímetro 
quadrado igual a: 

 
A) 1,5. 
B) 3. 
C) 2,5. 
D) 2,1. 
E) 0,2. 

 
 
28. Em uma indústria que leva em consideração a 

segurança do trabalho e a preservação da vida 
humana e também dos equipamentos, é CORRETO 
afirmar: 

 
I. O corpo das máquinas deverá ser pintado em 

branco, preto ou verde. 
II. As canalizações industriais, para condução de 

líquidos e gases, deverão receber a aplicação de 
cores, em toda sua extensão, a fim de facilitar a 
identificação do produto e evitar acidentes. 

III. A canalização de água potável não deverá 
necessariamente ser diferenciada das demais. 

IV. Quando houver a necessidade de uma 
identificação mais detalhada (concentração, 
temperatura, pressões, pureza etc.), a 
diferenciação será realizada através de faixas de 
cores diferentes, aplicadas sobre a cor básica. 

V. Todos os acessórios das tubulações serão 
pintados nas cores básicas de acordo com a 
natureza do produto a ser transportado. 
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A) As assertivas I, II, III, IV e V são verdadeiras. 
B) Somente as assertivas IV e V são verdadeiras. 
C) Somente as assertivas I, III e V são verdadeiras 
D) Somente as assertivas II, IV e V são verdadeiras. 
E) Somente as assertivas I, II, IV e V são 

verdadeiras. 
 
 
29. Em caso de existência de atmosfera IPVS, atmosfera 

imediatamente perigosa à vida e à saúde, o espaço 
confinado somente poderá ser adentrado: 
 
I. Com a utilização de máscara autônoma de 

demanda com pressão positiva. 
II. Com respirador de linha de ar comprimido com 

cilindro auxiliar para escape. 
III. Com a utilização de máscara comum. 
IV. Com a utilização de máscara com PFF. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) Somente as assertivas I e II são verdadeiras. 
B) As assertivas I, II, III e IV são verdadeiras. 
C) Somente as assertivas III e IV são verdadeiras. 
D) Somente a assertiva I é verdadeira. 
E) Somente a assertiva IV é verdadeira. 

 
 
30. De acordo com a NR-28, o agente de inspeção do 

trabalho, com base em critérios técnicos, poderá 
notificar os empregadores concedendo prazo para a 
correção das irregularidades encontradas, limitado a: 

 
A) Cento e vinte dias. 
B) Sessenta dias. 
C) Cento e oitenta dias. 
D) Trinta dias. 
E) Noventa dias. 

 
 
31. Em uma obra, para estabelecer um clima de 

segurança para o trabalhador, é estudado o que pode 
ser perigoso para a sua saúde e ao mesmo tempo 
ser deletério para a vida humana. Um dos itens 
considerados é denominado espaço confinado, cujo 
conceito é: 
 
A) Qualquer área ou ambiente não projetado para 

ocupação humana contínua, que possua meios 
limitados de entrada e saída, cuja ventilação 
existente é insuficiente para remover 
contaminantes ou onde possa existir deficiência 
ou enriquecimento de oxigênio. 

B) Qualquer área ou ambiente somente projetado 
para ocupação humana contínua, que possua 
meios limitados de entrada e saída, cuja 
ventilação existente é insuficiente para remover 
contaminantes ou onde possa existir deficiência 
ou enriquecimento de oxigênio. 
 

C) Qualquer área ou ambiente projetado para 
ocupação humana contínua, que possua meios 
limitados de entrada e saída, cuja ventilação 
existente é suficiente para remover 
contaminantes ou onde possa existir deficiência 
ou enriquecimento de oxigênio. 

D) Qualquer área ou ambiente não projetado para 
ocupação humana contínua, que possua meios 
limitados de entrada e saída, cuja ventilação 
existente é suficiente para remover 
contaminantes ou onde possa existir deficiência 
ou empobrecimento de oxigênio. 

E) Qualquer área ou ambiente não projetado para 
ocupação humana contínua, que possua meios 
limitados de entrada e saída, cuja ventilação 
existente é insuficiente para remover o ar ou 
onde possa existir deficiência ou enriquecimento 
de oxigênio. 

 
32. O ônus decorrente da instalação e da manutenção 

dos serviços especializados em engenharia de 
segurança e em medicina do trabalho ficarão por 
conta: 

 
A) Exclusiva da CIPA. 
B) Exclusiva dos empregados, com desconto em 

folha de pagamento. 
C) Exclusiva do empregador. 
D) Exclusiva do sindicato da classe. 
E) Exclusiva da DRT. 

 
 
33. No trabalho executado em obras de construção, com 

relação à plataforma de trabalho aéreo e ao guarda-
corpo, é CORRETO afirmar: 

 
A) É aconselhável o uso de cordas, cabos, 

correntes ou qualquer outro material flexível em 
substituição ao guarda-corpo. 

B) É recomendável o uso de cordas, cabos, 
correntes ou qualquer outro material flexível em 
substituição ao guarda-corpo. 

C) Na falta de outra solução, podem-se usar 
cordas, cabos, correntes ou qualquer outro 
material flexível em substituição ao guarda-
corpo. 

D) Em obras com poucos pavimentos, é permitido 
o uso de cordas, cabos, correntes ou qualquer 
outro material flexível em substituição ao 
guarda-corpo. 

E) É proibido o uso de cordas, cabos, correntes 
ou qualquer outro material flexível em 
substituição ao guarda-corpo. 
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34. Avalie as afirmativas abaixo que dizem respeito às 
medidas de proteção contra quedas de alturas, de 
acordo com NR-18. Em seguida, assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
I. É obrigatória a instalação de proteção coletiva 

onde houver risco de queda de trabalhadores ou 
de projeção de materiais. 

II. As aberturas no piso devem ter fechamento 
provisório resistente. 

III. É obrigatória, na periferia da edificação, a 
instalação de proteção contra quedas de 
trabalhadores e a projeção de materiais a partir 
do início dos serviços necessários à concretagem 
da primeira laje. 

IV. A proteção contra quedas deve ter rodapé com 
altura de 20 cm. 

V. O guarda-corpo deve ser construído com altura 
de 1,20 m para o travessão superior e 0,70 m 
para o travessão intermediário. 

VI. Ter vãos entre travessas preenchidos com tela ou 
outro dispositivo que garanta o fechamento 
seguro da abertura. 

 
A) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
B) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
C) Somente as afirmativas III, IV, V e VI são 

verdadeiras. 
D) Somente as afirmativas IV e V são verdadeiras. 
E) Somente a afirmativa VI é verdadeira.  

 
 
35. Na indústria, com referência à NR-13, o pré-requisito 

mínimo para participação, como aluno, no 
“treinamento de segurança na operação de unidades 
de processo” é o: 

 
A) Atestado de iniciação do primeiro grau. 
B) Atestado de saúde ocupacional. 
C) Atestado de vacina. 
D) Atestado de antecedentes.  
E) Atestado de conclusão do primeiro grau. 

 
 
36. De acordo com a NR-13, uma caldeira da categoria 

“A” é aquela cuja pressão de operação é igual ou 
superior a: 

 
A) 350 kPa. 
B) 230 kPa. 
C) 588 kPa. 
D) 750 kPa.  
E) 1960 kPa. 

 
 
37. Em se tratando de Programa de Controle Médico e 

de Saúde Ocupacional, as empresas enquadradas no 
grau de risco 3 ou 4, segundo o quadro I da NR-4, 
estão desobrigadas de indicar médico do trabalho 
coordenador em decorrência de negociação coletiva, 
assistida por profissional do órgão  regional 
competente em segurança e saúde no trabalho, se 
tiverem: 

 

A) Mais de dez empregados e com até vinte 
empregados. 

B) Mais de dez empregados e com até vinte e cinco 
empregados. 

C) Mais de dez empregados e com até trinta 
empregados. 

D) Mais de dez empregados e com até trinta e cinco 
empregados. 

E) Mais de dez empregados e com até cinquenta 
empregados. 

 
 
38. Em empresas que previnem as doenças 

ocupacionais e seguem as regras de medicina e 
segurança do trabalho, o exame médico de mudança 
de função será realizado, de acordo com a NR-7: 

 
A) Depois da data da mudança de função do 

empregado. 
B) A qualquer tempo, pois é necessário conhecer a 

nova função. 
C) Depois da data de mudança se o setor for 

diferente do setor anterior. 
D) Antes da data da mudança de função do 

empregado. 
E) A qualquer tempo, sem restrições.  

 
 
39. Em qualquer empresa que constitua trabalhadores 

inscritos na carteira de trabalho e regidos pela CLT, 
para efeito da NR-9 PPRA, consideram-se riscos 
ambientais: 

 
A) Os agentes físicos, químicos e biológicos 

existentes nos ambientes de trabalho que, em 
função de sua natureza, concentração ou 
intensidade e tempo de exposição, são capazes 
de causar danos à saúde do trabalhador. 

B) Os agentes físicos, químicos e biológicos 
existentes nos ambientes de trabalho que, em 
função de sua natureza, concentração ou 
intensidade e tempo de exposição, são incapazes 
de causar danos à saúde do trabalhador. 

C) Os agentes físicos, químicos ergonômicos e 
biológicos existentes nos ambientes de trabalho 
que, em função de sua natureza, concentração 
ou intensidade e tempo de exposição, são 
capazes de causar danos à saúde do 
trabalhador. 

D) Os agentes físicos, químicos, ergonômicos e 
biológicos existentes nos ambientes de trabalho 
que, em função de sua natureza, concentração 
ou intensidade e tempo de exposição, são 
incapazes de causar danos à saúde do 
trabalhador. 

E) Os agentes físicos, químicos, ergonômicos, 
acidentes mecânicos e biológicos existentes nos 
ambientes de trabalho que, em função de sua 
natureza, concentração ou intensidade e tempo 
de exposição, são capazes de causar danos à 
saúde do trabalhador. 
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40. Para garantir a segurança dos trabalhadores, os 
locais de serviços elétricos, compartimentos e 
invólucros de equipamentos e instalações elétricas, 
nos mais diversos tipos de obra: 

 
A) São inclusivos para essa finalidade, sendo 

permitido utilizá-los para armazenamento ou 
guarda de quaisquer outros objetos. 

B) Independentemente da utilização podem ser 
utilizados para armazenamento e guarda de 
quaisquer outros objetos. 

C) São exclusivos para essa finalidade, sendo 
expressamente permitido para guarda de 
quaisquer outros objetos. 

D) Independentemente da utilização podem ser 
utilizados para armazenamento e guarda de 
quaisquer outros objetos, inclusive roupas de 
trabalho. 

E) São exclusivos para essa finalidade, sendo 
expressamente proibido utilizá-los para 
armazenar ou guardar quaisquer outros objetos. 

 
 

  
 

PPOORRTTUUGGUUÊÊSS  
 
 
 

TEXTO 
 

CATÁLOGO NACIONAL DE CURSOS TÉCNICOS – 
APRESENTAÇÃO 

 
Como parte da política de desenvolvimento e valorização 
da educação profissional e tecnológica de nível médio, 
apresentamos o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. 
Este Catálogo configura-se como importante mecanismo 
de organização e orientação da oferta nacional dos 
cursos técnicos de nível médio. Cumpre também, 
subsidiariamente, uma função indutora ao destacar novas 
ofertas em nichos tecnológicos, culturais, ambientais e 
produtivos, propiciando uma formação técnica 
contextualizada com os arranjos socioprodutivos locais, 
gerando novo significado para formação, em nível médio, 
do jovem brasileiro. 
Convencidos da importância estratégica da educação 
profissional e tecnológica para o desenvolvimento 
socioeconômico sustentável do país, temos trabalhado 
arduamente em sua reconfiguração e expansão 
qualificada. A expansão da rede federal, o fomento à 
articulação entre educação científica e educação 
profissional, por meio do ensino médio integrado ou do 
Proeja, encontram no Catálogo uma poderosa ferramenta 
de orientação e indução que lista 185 possibilidades de 
formação para o trabalho.  

Fonte: MEC-http://catalogonct.mec.gov.br/apresentacao.php. Acesso 13.04.10. 

 

41. Observe no texto as palavras subsidiariamente , 
indutora  e fomento.  

 
No texto, elas significam, respectivamente: 

 
A) Acessoriamente, instigante, estímulo. 
B) Complementarmente, introdutora, lenitivo. 
C) Complementariamente, aliciadora, refrigério. 
D) Paradoxalmente, apresentadora, incitação. 
E) Contrariamente, introdutória, coercitivo.  

 
 

42. Observe no texto as frases: 
 
I. “Este Catálogo configura-se como importante 

mecanismo  de organização e orientação da 
oferta nacional dos cursos técnicos de nível 
médio”. 

II. “Convencidos da importância estratégica da 
educação profissional e tecnológica para o 
desenvolvimento socioeconômico sustentável do 
país, temos trabalhado arduamente em sua 
reconfiguração  e expansão qualificada”. 

 
Nas frases, a palavra mecanismo  e a palavra 
reconfiguração  assumem, respectivamente, o 
sentido de:  

 
A) Mecanicismo, redenotação. 
B) Funcionamento, redesenho.  
C) Técnica, recaracterização. 
D) Organismo, reconformatação. 
E) Meio, reestruturação. 

  
 

43. No texto, o conceito de Catálogo  é: 
 
A) “Relação de alguns itens, como textos, fotos, 

figuras, com suas especificações: peso, preço, 
tamanho. Essa relação deve ser mais ou menos 
extensa e completa, do contrário constituirá 
apenas um folder”.  

B) “Nome que se utiliza em vários países, inclusive 
no Brasil, para designar um tipo de impresso 
publicitário, muito usado em textos oficiais, 
principalmente em época de propaganda 
política”. 

C) “Impresso de publicidade, geralmente com a 
finalidade de vender algum produto, ou, então, 
fazer propaganda desse mesmo produto, 
principalmente na época do lançamento, com a 
finalidade de torná-lo conhecido”. 

D) “Informativo em forma de manual, ou de guia de 
usuários, com mapas detalhados, tabelas de 
dados, resumos de alguns fatos escritos e que se 
torna muito útil como resenha para atores ou 
alunos decorarem textos”. 

E) “Planilha de custos ou relatórios diversos, com 
textos que geralmente são apresentados aos 
funcionários de uma empresa ou de uma escola 
para explicar algum tema ou assunto em 
discussão”. 
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44. Na frase seguinte: 
 

“Convencidos da importância estratégica da educação 
profissional e tecnológica para o desenvolvimento 
socioeconômico sustentável do país, temos 
trabalhado arduamente em sua reconfiguração e 
expansão qualificada”. 
 
O adjetivo convencidos  e o próprio contexto da frase 
preveem um sujeito. 
 
Esse sujeito é: 
 
A) Indeterminado; portanto, não podemos saber qual 

é. 
B) A expressão “importância estratégica”. 
C) A expressão “educação profissional e 

tecnológica”. 
D) Nesse caso, trata-se de uma oração sem sujeito.  
E) O sujeito oculto nós . 
 
 

45. Com relação à grafia CORRETA observe as palavras 
sublinhadas: 

  
I. Estou convencido da importância estratégica . 
II. Está acontecendo um desenvolvimento 

sustentável  do país. 
III. Uma formação técnica contextualizada . 
IV. Temos trabalhado em sua expansão  qualificada. 

 
As palavras sublinhadas se encontram grafadas 
corretamente, ou com s, ou com x. 

 
Nas opções seguintes, complete os espaços com s 
ou x, para completar a grafia correta dessas 
palavras: 

 
I. O orador falava de modo claro e e__pontâneo. 
II. O recurso foi apresentado de forma 

e__temporânea. 
III. O Brasil vive grande e__pectativa de 

crescimento.  
IV. A firma adquiriu uma máquina para compactar 

e__tratos de solo. 
 
As palavras foram completadas CORRETAMENTE e 
na sequência com: 
 
A) s – x – x - x. 
B) x – x – x - s. 
C) s – x – s - x 
D) x – x – s - s.  
E) s – x – x - s. 

 

46. Quanto ao emprego do pronome, observe o exemplo: 
 

Pela importância estratégica da educação 
profissional para a evolução sustentável do país, 
temos trabalhado arduamente em sua  
reconfiguração.  
 
Sobre o emprego do pronome sua  sublinhado no 
exemplo, afirma-se: 

 
I. O pronome substantivo possessivo sua  se refere 

à expressão antecedente “evolução sustentável 
do país”. 

II. O pronome adjetivo possessivo sua  refere-se à 
expressão antecedente “educação profissional”. 

III. O pronome adjetivo possessivo sua  refere-se à 
expressão antecedente “evolução sustentável”. 

IV. O pronome substantivo demonstrativo sua  refere-
se ao termo consequente “reconfiguração”. 

 
Está(ão) CORRETA(S): 

 
A) Somente a I. 
B) Somente a III. 
C) Somente a II. 
D) Somente a IV. 
E) Somente I e II.  
 
 

47. Observe o exemplo seguinte retirado do texto: 
 

“Este Catálogo configura-se como importante 
mecanismo de organização e orientação da oferta 
nacional dos cursos técnicos de nível médio”. 

 
No exemplo, a concordância verbal e a 
concordância nominal ocorrem com substantivos, 
adjetivos e verbos no singular. Porém, se 
passarmos para o plural o substantivo Catálogo , 
para acontecer tanto a concordância nominal 
quanto a verbal corretamente, teremos de alterar, 
além da palavra Catálogo : 
 

A) Mais três palavras. 
B) Mais sete palavras. 
C) Mais quatro palavras. 
D) Mais oito palavras. 
E) Mais seis palavras.  
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48. Quanto à acentuação gráfica, observe as seguintes 
palavras sublinhadas no exemplo: 
 
“A expansão da rede federal, o fomento à 
articulação entre educação científica  e educação 
profissional, por meio do ensino médio  integrado ou 
do Proeja, encontram no Catálogo uma poderosa 
ferramenta de orientação e indução que lista 185 
possibilidades de formação para o trabalho”.  

 
As palavras acentuadas e sublinhadas foram à, 
científica  e médio . 
 
Sobre a razão de serem palavras que devem ser 
acentuadas, afirma-se: 

 
I. A primeira é acentuada por tratar-se de um 

monossílabo tônico; a segunda, por ser palavra 
proparoxítona; e a terceira, pela pronúncia aberta 
do fonema é (representado pela letra e 
acentuada). 

II. A primeira é acentuada por tratar-se da forma do 
verbo haver , 3.ª pessoa do singular; a segunda, 
por ser palavra polissílaba; e a terceira, por ser 
uma palavra proparoxítona terminada em ditongo 
crescente.  

III. A primeira é acentuada por tratar-se da fusão da 
preposição a com o artigo a (uma crase); a 
segunda, por ser palavra proparoxítona; e a 
terceira, por ser uma palavra paroxítona 
terminada em ditongo crescente. 

 
Está(ão) CORRETA(S): 

 
A) Somente a II. 
B) Somente a I. 
C) Somente a III. 
D) Somente a I e a II, porque a II complementa a I.  
E) Somente a II e a III, porque a III complementa a 

II.  
 
 

49. Observe este fragmento do texto: 
 

“Cumpre também, subsidiariamente, uma função 
indutora ao destacar novas ofertas em nichos 
tecnológicos, culturais, ambientais e produtivos, 
propiciando uma formação técnica contextualizada 
com os arranjos socioprodutivos locais, gerando novo 
significado para formação, em nível médio, do jovem 
brasileiro.” 
 
Quanto à pontuação da frase, afirma-se: 
 

I. Há no fragmento oito vírgulas, todas elas estão 
corretamente empregadas e todas são 
obrigatórias. 

II. Há no fragmento oito vírgulas empregadas 
corretamente, mas falta uma vírgula depois de 
ofertas , porque essa palavra completa o sentido 
da frase. 

III. Das oito vírgulas do fragmento, todas elas estão 
empregadas corretamente, mas algumas delas 
não são obrigatórias.   

 

Está(ão) CORRETA(S): 
 
A) Somente a II. 
B) Somente a III. 
C) Somente a I. 
D) Somente a I e a II, por serem elas 

complementares entre si. 
E) Somente a II e a III, porque elas se 

complementam. 
 
 

50. Na classificação como gêneros, os textos 
informativos  são aqueles que: 
 
A) Têm o objetivo de comunicar um determinado 

tema ou assunto, sem a preocupação de grande 
profundidade. 

B) Têm por característica principal buscar debater 
determinado tema ou assunto, para se chegar a 
um juízo sobre o que se encontra em debate. 

C) Apresentam uma idéia e mostram a abordagem 
feita sobre ela e também informam o que vai ser 
discutido, de modo que o leitor já possa saber o 
tipo de texto de que se irá tratar. 

D) Narram uma história com personagens e verbos 
geralmente no presente do indicativo. 

E) Possuem a característica de apresentarem 
lugares, pessoas e coisas sempre descritos com 
linguagem conotativa (sentido figurado).  
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