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ATENÇÃO

INSTRUÇÕES

O Caderno de questões possui 50
(cinquenta)
questões
objetivas,
numeradas sequencialmente, de acordo
com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA

QUESTÕES

Língua Portuguesa

01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático

11 a 15

Legislação Aplicada à EBSERH

16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS

21 a 25

Conhecimentos Específicos

26 a 50

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu
documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e
de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se
inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número
de inscrição. Qualquer divergência comunique ao  fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de
Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente
de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que
deve ser realizado da seguinte maneira:
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a
marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início
da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar
definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3
(três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha
de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá
levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o
término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do
Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação
da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos,
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas,
incorrerá na eliminação do candidato.
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O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

segundos. É o que garantem pesquisadores americanos.
Segundo eles, na hora de tomar uma decisão, o cérebro
reúne um monte de informações. Só que não consegue
distinguir rapidamente o que é relevante ou não. Então, se
houver algo contraditório, é possível que você não perceba
e escolha o caminho errado. Mas quando você dá um tempo
extra para que o cérebro consiga reunir outras informações
e analisá-las melhor, os riscos diminuem. E nem precisa
esperar tanto tempo assim: “adiar a decisão por, no
mínimo, 50 milissegundos permite ao cérebro focar atenção
nas informações mais relevantes e bloquear as distrações”,
explica Jack Grinband, um dos autores do estudo.

LÍNGUA PORTUGUESA

5 dicas da ciência para você tomar boas decisões
Carol Castro

Quantas vezes você ficou em dúvida sobre o que fazer,
tomou uma decisão, mas pouco depois acabou se
arrependendo? Bem, talvez a ciência possa te ajudar. Dá
só uma olhada nessas cinco dicas científicas para tomar
decisões melhores.

Adaptado de http://super.abril.com.br/blogs/cienciamaluca/5-dicas-daciencia-para-voce-tomar-boas-decisoes/

DISTANCIE-SE DO PROBLEMA
Pense na situação como se ela estivesse acontecendo
a amigo ou a um parente. Mas não ocorrendo com você.
Isso vai te ajudar a pensar de forma mais racional. Foi
o que pesquisadores da Universidade de Waterloo, no
Canadá, concluíram ao pedir a voluntários para refletir
sobre traição no namoro. A ideia era analisar o cenário
caso isso acontecesse com eles ou com outro amigo.
Em seguida, tiveram de responder a algumas perguntas
– todas elas foram pensadas de acordo com critérios de
pensamento coerente e racional: do tipo, reconhecer o limite
do outro, considerar as perspectivas do parceiro, motivos
que poderiam levar à traição, etc. E quando pensavam nos
amigos, eles costumavam tomar decisões mais inteligentes,
baseadas na razão e não apenas na emoção. Como fazer
isso na prática? Segundo a pesquisa, basta conversar
consigo mesmo como se o problema não fosse seu.
PENSE EM OUTRO IDIOMA
Em inglês, espanhol, tanto faz, desde que não seja
seu idioma nativo. Segundo pesquisa americana, quando
pensamos sobre algo usando uma língua estrangeira, o
lado racional se sobrepõe ao emocional. É como se a língua
gringa removesse a conexão emocional que talvez você
pudesse ter ao pensar em português.
TRABALHE SUA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
Se você é do tipo que entende e lida bem com as
emoções (as suas e as alheias), é mais provável que
não deixe motivos irracionais que nada tem a ver com a
situação influenciarem nas tomadas de decisões. É o
que garante uma pesquisa realizada por cientistas da
Universidade de Toronto. E isso envolve todos os tipos de
emoções: da empolgação à ansiedade e estresse. “Pessoas
emocionalmente inteligentes não excluem todas as emoções
na hora de tomar decisões. Eles retiram só as emoções
que não têm a ver com a decisão”, explica Stéphane Côté,
autora da pesquisa.
APAGUE A LUZ
Ok, essa dica é bem estranha, mas vamos lá.
Pesquisadores canadenses levaram voluntários para
comer ou ler em ambientes diferentes. E quem esteve em
salas bem iluminadas tendia a achar o molho mais
apimentado, os personagens fictícios mais agressivos e
as pessoas mais atraentes. É que ambientes iluminados
parecem amplificar o lado emocional das pessoas – e,
claro, influenciar nas impressões e decisões.
DÊ UM TEMPO
Esqueça o problema, nem que seja só por alguns poucos

QUESTÃO 01
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

De acordo com o texto, é correto afirmar que
no momento de tomar uma decisão o cérebro reúne
apenas a informação relevante para a resolução do
problema.
quanto mais próximo do seu problema você estiver mais
inteligente e acertada será sua decisão para solucionálo.
afastar-se do problema a ser resolvido, nem que seja por
pouco tempo, diminui o risco de você tomar uma decisão
errada.
ambientes com muita iluminação amplificam o lado
emocional das pessoas, o que ajuda na hora de decidir
corretamente a solução para um problema.
excluir todas as emoções na hora de tomar decisões
diante de um problema é o que o torna uma pessoa
emocionalmente inteligente.

QUESTÃO 02

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

Em “Pense na situação como se ela estivesse
acontecendo a um amigo ou um parente. Mas
não ocorrendo com você.”, há uma inadequação
gramatical quanto à
ortografia.
pontuação.
acentuação.
concordância.
regência.

QUESTÃO 03

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Assinale a alternativa em que o termo destacado
NÃO é um adjetivo.
“Ambientes iluminados.”
“Pesquisadores americanos.”
“Boas decisões.”
“Idioma nativo.”
“Língua estrangeira.”
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QUESTÃO 04

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

QUESTÃO 10

Em “A ideia era analisar o cenário caso isso
acontecesse com eles ou com outro amigo.”, o termo
destacado refere-se a
pensar de forma mais racional.
ficar em dúvida sobre o que fazer.
acabar se arrependendo.
distanciar-se do problema.
traição no namoro.

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

QUESTÃO 05

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

R A C I O C Í N I O L Ó G I C O E M AT E M Á T I C O

Em “5 dicas da ciência para você tomar boas
decisões”, a expressão destacada significa que as
dicas foram embasadas
somente em experiências vividas.
apenas na observação das coisas.
somente no conhecimento empírico.
em teorias e métodos científicos.
somente em suposições.

QUESTÃO

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

QUESTÃO 06

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

Em “... explica Jack Grinband, um dos autores do
estudo.”, a vírgula foi utilizada para
isolar vocativo.
isolar aposto.
isolar advérbio antecipado.
isolar elementos repetidos.
indicar a supressão de uma palavra.

Em “Segundo eles, na hora de tomar uma decisão,
o cérebro reúne um monte de informações.”, o termo
destacado é
um numeral.
um advérbio de ordem.
um advérbio que expressa tempo.
uma conjunção que expressa conformidade.
uma preposição que expressa conformidade.

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

Assinale a alternativa que apresenta a palavra
grafada corretamente.
Ansiozo.
Concluzão.
Racionalizar.
Voluntariozo.
Criteriozo.

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

No início do mês passado, eu tinha uma dívida de
R$ 2.000,00. Ao final do mês, essa dívida já era
R$ 2.067,00. A porcentagem correspondente ao
aumento da dívida é
67%.
33,5%.
27,8%.
6,7%.
3,35%.

Considere a sequência (SACO, SECO, SICO, SOCO,
SUCO) e admita que a mesma lógica seja usada para
(MARA, MERA, ? , MORA, MURA). A interrogação
ocupa o lugar de onde poderia constar
MERO.
MURO.
MIRA.
MEIRA.
MARIA.

QUESTÃO 14

QUESTÃO 09

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

Na última páscoa, Maria ganhou muitos chocolates e
deu metade do que tinha para seu filho João. Do que
sobrou, deu metade para seu esposo José e ficou
com o restante. Sabendo que João recebeu 750g de
chocolate, a quantia que Maria tinha no início era
1,5 kg.
3 kg.
750 g.
375 g.
1 kg.

QUESTÃO 13

QUESTÃO 08

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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QUESTÃO 12

QUESTÃO 07

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

Assinale a alternativa em que o termo destacado é
um artigo.
“Isso vai te ajudar a pensar...”.
“... pedir a voluntários para refletir...”.
“... responder a algumas perguntas...”.
“... tendia a achar o molho mais apimentado...”.
“É como se a língua gringa removesse...”.

Em “Esqueça o problema, nem que seja só por alguns
poucos segundos.”, a oração destacada expressa
concessão.
comparação.
conformidade.
finalidade.
causa.

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

4

A negação da proposição “Todo homem é forte” é
“nenhum homem é forte”.
“algum homem é forte”.
“nenhum homem é fraco”.
“algum homem não é forte”.
“todo homem é fraco”.

Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho

QUESTÃO 15

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

QUESTÃO 19

Em um grupo de 17 pessoas, 10 têm três tênis ou
menos e 12 têm três tênis ou mais. O número de
pessoas que têm exatamente três tênis é
4.
5.
6.
7.
8.

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

QUESTÃO 20

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

(A)

QUESTÃO 16

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

A EBSERH e suas subsidiárias estarão sujeitas
à fiscalização dos órgãos de controle interno do
Poder Executivo e ao controle externo exercido
pelo Congresso Nacional, com auxílio
do Conselho Fiscal.
da Diretoria Executiva.
do Ministério da Justiça.
do Tribunal de Contas da União.
do Conselho Executivo.

Assinale a alternativa que NÃO está relacionada à
responsabilidade do Conselho Fiscal.
Opinar sobre o relatório anual da administração e
demonstrações financeiras do exercício social.
Denunciar, por qualquer de seus membros, os
erros, fraudes ou crimes que descobrirem e sugerir
providências úteis.
Acompanhar a execução patrimonial, financeira e
orçamentária, podendo examinar livros e quaisquer
outros documentos e requisitar informações.
Fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos
administradores e verificar o cumprimento dos seus
deveres legais e estatutários.
Acompanhar e avaliar periodicamente o desempenho
da EBSERH.

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

O órgão de orientação superior da EBSERH é o
Conselho de Administração, composto por nove
membros, nomeados pelo Ministro de Estado da
Educação, entre eles podemos considerar
três membros indicados pelo Ministro de Estado
da Educação, sendo que um será o Presidente
do Conselho e outro será seu substituto, nas suas
ausências e impedimentos.
dois membros indicados pelo Ministro de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão.
um membro indicado pelo Ministro de Estado da
Saúde.
dois representantes dos empregados, e respectivo
suplente.
três membros indicados pela Associação Nacional
dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino
Superior .

QUESTÃO 17

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

Qual lei federal criou a Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares?
Lei nº 13.550, de 15 de dezembro de 2011.
Lei nº 12.550, de 25 de novembro de 2011.
Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011.
Lei nº 15.550, de 25 de dezembro 2011.
Lei nº 12.550, de 05 de novembro de 2011.

QUESTÃO 18

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

A partir da assinatura do contrato entre a EBSERH
e a instituição de ensino superior, a EBSERH
disporá de qual prazo para a reativação de leitos e
serviços inativos por falta de pessoal?
Até 1 (um) ano.
Até 3 (três) anos.
Não haverá prazo, devendo ser tomadas as medidas
necessárias de imediato.
O prazo é indeterminado, dependendo da necessidade
de cada região.
Até 2 (dois) anos.
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(D)

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

(E)

QUESTÃO 21

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

Assinale a seguir a ação que NÃO está incluída
no campo de atuação do Sistema Único de Saúde
(SUS).
Vigilância sanitária.
Saúde do trabalhador.
Vigilância epidemiológica.
Assistência social.
Assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

QUESTÃO 25

(A)
(B)

QUESTÃO 22

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

permite o registro e o processamento dos dados sobre
mortalidade em todo o território nacional, fornecendo
informações para a análise do perfil de morbidade e
contribuindo, dessa forma, para a tomada de decisões
em níveis municipal, estadual e federal.
permite realizar o acompanhamento e a avaliação da
cobertura vacinal e a relação com a mortalidade, tanto
no município como no Estado e no País.

Qual dos itens a seguir NÃO faz parte do Sistema
de Informação em Saúde de Base Nacional?
SINASC – Sistema de Informação sobre Nascidos
Vivos.
SISVA – Sistema de Vigilância Ambiental.
SIAB – Sistema de Informação da Atenção Básica.
SINAN – Sistema de Informação de Agravos de
Notificação.
SIS EAPV – Sistema de Informação sobre Eventos
Adversos Pós-vacinais.

(C)

(D)
(E)

Assinale a alternativa que NÃO está relacionada
ao acesso universal e igualitário à assistência
farmacêutica.
Estar o usuário assistido por ações e serviços de
saúde do SUS.
Ter o medicamento sido prescrito por profissional de
saúde no exercício regular de suas funções no SUS.
Estar a prescrição em conformidade com a RENAME
e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou
com a relação específica complementar estadual,
distrital ou municipal de medicamentos.
Ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas
pela direção do SUS.
Ter o ressarcimento das despesas com o atendimento
e com medicamentos utilizados por profissional de
saúde na rede privada.

QUESTÃO 23
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

O que é o Conselho de Saúde?
É o órgão colegiado, deliberativo e permanente do
Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera de
governo.
É o conselho que determina a seleção e a padronização
de medicamentos indicados para atendimento de
doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
O conselho de saúde determina o conjunto de ações e
serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições
públicas federais, estaduais e municipais.
O conselho de saúde viabiliza as ações e serviços de
saúde voltados para o atendimento das populações
indígenas, em todo o território nacional, coletiva ou
individualmente.
É o conjunto de sistemas nacionais de informação
de interesse para a saúde, gerenciado por órgãos do
Governo Federal.

QUESTÃO 24

(A)

(B)
(C)

O acesso aos relatórios do Sistema de Informação
sobre Mortalidade é importante para a o Sistema
Nacional de Vigilância Epidemiológica porque
contém informações sobre as características de
pessoa, tempo e lugar, condições de óbito, assistência
prestada ao paciente, causas básicas e associadas.
permite que esses relatórios sejam distribuídos
nacionalmente pelo Ministério da Saúde.
servem como fonte de dados para conhecimento
da situação de saúde. O SIM contribui para obter
informação sobre a mortalidade infantil.
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(C)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

(D)
(E)

QUESTÃO 26

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

Nos limites de sua jurisdição, o órgão regional
competente
para
executar
as
atividades
relacionadas à segurança e à medicina do trabalho
e, ainda, à fiscalização do cumprimento dos
preceitos legais e regulamentares sobre essas
atividades é a
Delegacia Regional do Trabalho – DRT.
Delegacia de Polícia Civil – DPC.
Delegacia da Polícia Militar – DPM.
Secretaria Estadual do Trabalho – SET.
Secretaria Municipal do Trabalho – SMT.

QUESTÃO 30

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

(B)

(C)
(D)

(E)

Podem ser delegadas a outros órgãos federais,
estaduais e municipais, mediante convênio
autorizado pelo Ministro do Trabalho, as
atribuições de
legislar quantos às Normativas sobre segurança e
medicina do trabalho.
investigar as empresas públicas e privadas, quanto
ao cumprimento das Normativas sobre segurança e
medicina do trabalho.
estabelecer Normas peculiares à região de atuação a
qual o órgão pertence.
mitigar as empresas públicas e privadas, quanto ao
cumprimento das Normativas sobre segurança e
medicina do trabalho.
fiscalizar as empresas, quanto ao cumprimento dos
preceitos legais e regulamentares sobre segurança e
medicina do trabalho.

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

A área do trabalho fixa e temporária, onde se
desenvolvem operações de apoio e execução à
construção, demolição ou reparo de uma obra, é o
pátio.
canteiro de obra.
setor de Serviços.
alpendre.
girau.

(A)

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

(B)

Promover a realização de atividades de
conscientização, educação e orientação dos
trabalhadores para a prevenção de acidentes do
trabalho e doenças ocupacionais, tanto por meio
de campanhas quanto de programas de duração
permanente, compete
aos
profissionais
integrantes
dos
Serviços
Especializados em Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho.
ao engenheiro executor da obra.
ao Sindicato dos Trabalhadores.
ao Sindicato Patronal.
ao empreiteiro da obra.

QUESTÃO 33

QUESTÃO 29

(A)

Segundo as Normas Regulamentadoras, a
construção de um edifício é considerada com
Grau de Risco 3, em uma escala que vai até 4.
Considerando a informação, assinale a alternativa
que corresponda à quantidade mínima de
trabalhadores para que se tenha um Técnico em
Segurança do Trabalho em obra.
11
21
51
101
501

QUESTÃO 32

QUESTÃO 28

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

Na constatação de situação de trabalho que
caracterize risco grave e iminente ao trabalhador,
poderão ser adotadas medidas de urgência pelas
autoridades competentes, denominadas
vistoria e perícia.
vistoria e avaliação.
avaliação e perícia.
embargo e interdição.
suspensão e paralisação.

QUESTÃO 31

QUESTÃO 27

(A)

o uso de EPI é de responsabilidade compartilhada do
empregador e empregado.
os meios para prevenir e limitar tais riscos e as
medidas adotadas pela empresa.
os riscos profissionais que possam originar-se nos
locais de trabalho.

Segundo as Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e Emprego, cabe ao
empregador informar aos trabalhadores, EXCETO
os resultados das avaliações ambientais realizadas
nos locais de trabalho.
os resultados dos exames médicos e de exames
complementares de diagnóstico, aos quais os próprios
trabalhadores forem submetidos.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
(CIPA) será composta de representantes
dos empregados apenas.
dos empregadores apenas.
do empregador e dos empregados.
da empresa contratada para administrar assuntos
concernentes à medicina e à segurança do trabalho.
do Ministério do Trabalho e Emprego, empregados e
empregador.
Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho

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

QUESTÃO 34

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

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
(CIPA) terá reuniões ordinárias
anuais.
mensais.
trimestrais.
semestrais.
bimestrais.

QUESTÃO 39

QUESTÃO 35

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

A braçadeira é considerada um EPI – Equipamento
de Proteção Individual – indicada para proteção
do Tronco.
da cabeça.
de corpo inteiro.
de membros inferiores.
de membros superiores.

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

QUESTÃO 36
(A)
(B)
(C)

(D)

(E)

o tipo de equipamento.
o modelo do equipamento.
a carga máxima de trabalho permitida.
a manobra do equipamento.
a variedade do equipamento.

O componente associado a uma proteção utilizado
para interromper o movimento de perigo e manter
a máquina parada enquanto a proteção ou porta
estiver aberta, com contato mecânico-físico, como
as eletromecânicas, ou sem contato, como as
ópticas e magnéticas, é denominado
chave de segurança.
triângulo.
haste.
rompedor.
tomada.

QUESTÃO 40

São considerados riscos ambientais
os agentes poluidores da fauna e da flora em nosso
ecossistema.
as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários,
vírus, entre outros.
as substâncias, compostos ou produtos que possam
penetrar no organismo pela via respiratória, nas
formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases
ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de
exposição, possam ter contato ou ser absorvidos pelo
organismo através da pele ou por ingestão.
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.
as diversas formas de energia a que possam estar
expostos os trabalhadores, tais como: ruído, vibrações,
pressões anormais, temperaturas extremas, radiações
ionizantes, radiações não ionizantes, bem como o
infrassom e o ultrassom.

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

Distância de segurança é a distância
segura para manusear qualquer equipamento.
livre de perigos dentro de uma fábrica.
acessada apenas para os funcionários devidamente
capacitados.
utilizada para medir a rota de fuga em caso de
incidentes envolvendo equipamentos.
que protege as pessoas do alcance das zonas de
perigo, sob condições específicas para diferentes
situações de acesso.

QUESTÃO 41

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

A manifestação, mental ou física, local ou geral, não
patológica, de uma tensão de trabalho excessiva,
completamente reversível mediante descanso, é
conhecida como
falha do trabalhador.
fadiga do trabalhador.
recalque do trabalhador.
depressão do trabalhador.
intemperismo do trabalhador.

QUESTÃO 37

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

Segundo as Normas vigentes de segurança, os
estabelecimentos com carga instalada superior a
75 kW devem constituir e manter
o Memorial descritivo das Instalações Elétricas.
a Memória de cálculo das Instalações Elétricas.
o Prontuário de Instalações Elétricas.
o Memorando das Instalações Elétricas.
os Projetos Elétricos.

QUESTÃO 42
(A)
(B)

(C)
(D)

QUESTÃO 38

(E)

Segundo as Normas de segurança para operação
de elevadores, guindastes, transportadores
industriais e máquinas transportadoras em todo
equipamento será indicado, em lugar visível,
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Um profissional legalmente habilitado é aquele
que possui conclusão do curso de Técnico em
Segurança do Trabalho.
que comprove conclusão de curso específico na sua
área de atuação e reconhecido pelo sistema oficial de
ensino.
que possui conclusão em curso superior
trabalhador previamente qualificado e com registro no
competente conselho de classe, se necessário.
que recebeu capacitação sob orientação e
responsabilidade de profissional habilitado.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 43

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

Preencha a lacuna a seguir e assinale a alternativa
correta.
“O exercício de trabalho em condições de
periculosidade assegura ao trabalhador a
percepção de adicional de _______, incidente
sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de
gratificações, prêmios ou participação nos lucros
da empresa.”
5%
50%
20%
10%
30%

QUESTÃO 48

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

QUESTÃO 44
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Todos os canteiros de obras devem ter
local de refeições.
alojamento.
lavanderia.
área de lazer.
ambulatório.

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

As escadas de mão em um canteiro de obras
devem ultrapassar em
1,00 metro o piso superior.
0,20 metros o piso superior.
0,30 metros o piso superior.
0,50 metros o piso superior.
1,50 metros o piso superior.

(E)

Apneia é a
dificuldade na execução dos movimentos respiratórios.
diminuição na frequência média dos movimentos
respiratórios.
aceleração dos movimentos respiratórios.
ausência dos movimentos respiratórios que equivale à
parada respiratória.
respiração que se processa por movimentos regulares,
sem dificuldades e na frequência média.

QUESTÃO 50

QUESTÃO 46

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

Para o atendimento aos Primeiro Socorros, sabese que o ser humano tem uma temperatura média
normal que varia de 35,9 a 37,2ºC. Caso seja
verificada a temperatura de uma pessoa em um
atendimento de emergência a 40ºC, tem-se um
estado térmico
subnormal.
febril.
de febre alta.
de normalidade.
de letargia.

QUESTÃO 49

QUESTÃO 45

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

Monta carga.
Grua.
Perua.
Polia.
Muque.

Segundo Norma especifica, todo trabalho em
altura deve ser precedido de
Equipamento apropriado.
Análise de Risco.
Perícia.
Laudo.
Vigilância da atividade.

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

Em um adulto normal a pressão arterial pode
variar. São situações em que a pressão aumenta,
EXCETO
digestão.
convulsões.
excitação emocional.
hipertireoidismo.
hemorragia grave.

QUESTÃO 47
O equipamento ilustrado na figura a seguir,
utilizado para vencer grandes alturas, denominase
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