
 

 

 

CONCURSO PÚBLICO 
CADASTRO DE RESERVAS EM 

EMPREGOS  
Edital nº 01/2013 

 

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO                        

Código 209 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 
 

1 - Este caderno contém as questões da PROVA OBJETIVA.  
2 – Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida ao final deste caderno. 

3 - Ao receber a Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA: 

 confira seu nome, número de inscrição e o cargo; 

 assine, A TINTA, no espaço próprio indicado. 
 

ATENÇÃO: 
FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE. 

 
4 - Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas: 
 

 use apenas caneta esferográfica azul ou preta; 

 preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta 
solicitada em cada questão; 

 assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta NÃO será 
computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas 
ou questões rasuradas. 

 

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. 

A Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA não deve ser dobrada, amassada ou rasurada. 

CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA. 

 
ATENÇÃO - Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de 
decorridas 2 (duas) horas do início das provas. (item 11.7.5) [...] somente poderá levar os Cadernos de 
Questões das Provas Objetiva ao deixar em definitivo a sala de realização das provas nos últimos 30 (trinta) 
minutos que antecedem o término das provas. (item 11.7.6) O tempo de duração das provas abrange a 
distribuição das provas, assinatura da Folha de Respostas e a transcrição das respostas do Caderno de 
Questões da Prova Objetiva para a Folha de Respostas [...]. Será proibido durante a realização das provas, 
fazer uso ou portar, mesmo que desligados relógios [...] quaisquer equipamentos eletrônicos [...] ou de 
instrumentos de comunicação interna ou externa, tais como telefone celular [...] entre outros. (item 
11.7.22). “Poderá ainda ser eliminado o candidato que [...]: portar arma(s) no local de realização das 
provas [...]; deixar de entregar a Folha de Resposta da Prova Objetiva [...].” (subitem 11.7.32), alíneas “d”, 
“e” e “i”). Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua 
prova, devendo todos assinar a Ata de Sala. (item 11.7.34) 

              

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: QUATRO HORAS 

Data: ____/____/______ 
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A T E N Ç Ã O 
 
 

Sr.(a) Candidato(a). 
 
 
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno 

contém, ao todo, 40 (quarenta) questões objetivas  cada 

uma constituída de 4 (quatro) alternativas — assim distribuídas: 

10 (dez) questões de Português, 5 (cinco) questões de 

Informática Intermediária, 5 (cinco) questões de Saúde 

Pública no Brasil e 20 (vinte) questões de Conhecimentos 

Específicos, todas perfeitamente legíveis. 

 
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador 

de provas para que ele tome as providências necessárias. 

 
Caso V.Sa. não observe essa recomendação, não lhe caberá 

qualquer reclamação ou recurso posteriores. 
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Português 
 
 
 
INSTRUÇÕES – As questões de 1 a 10 referem-se ao texto abaixo.  
                            Leia-o com atenção antes de responder às questões. 
 

Paixão, amor, casamento... 
    

Você já se imaginou vivendo 10, 20 ou 50 anos com a mesma pessoa? Sentindo 
sempre o mesmo prazer em sua companhia, o mesmo conforto em seus braços? Se a 
perspectiva parece interessante, agradeça ao seu cérebro (e se não agrada, a culpa é 
dele, também). De certa forma, é curioso que laços afetivos fortes, como os amorosos, 
sejam tão importantes para nossa espécie. Tecnicamente, viver em sociedade, ou mesmo 
em pares, não é obrigatório para a sobrevivência de nenhum animal. Observem-se tantos 
mamíferos, aves e outros bichos que procuram um par somente para o acasalamento e, 
imediatamente depois, segue cada um o seu caminho. 

Se gostamos de formar pares a ponto de investir boa parte de nossa energia, 
tempo e esforços cognitivos em convencer um belo exemplar do sexo interessante de que 
nós somos a pessoa mais sensacional e desejável na face da Terra, é porque o sistema 
cerebral humano, como o de outros animais sociais, é capaz de atribuir um valor positivo 
à companhia alheia. Isso é função do sistema de recompensa, conjunto de estruturas no 
centro do cérebro especializadas em detectar quando algo interessante acontece, 
premiar-nos com uma sensação física inconfundível de prazer e satisfação e ainda 
associar esse prazer com o que levou a ele – o que pode ser uma ação, uma situação, 
um objeto ou... alguém. 

À medida que o prazer se repete na companhia dessa pessoa, o valor positivo que 
atribuímos a ela é reforçado, enquanto torcemos para que o mesmo aconteça no cérebro 
dela, associando um valor cada vez mais positivo à nossa própria companhia, claro. É o 
que fazemos no período de namoro, quando conversas interessantes, passeios 
agradáveis, boa música, boa comida e carinho oferecem prazeres que vão sendo 
associados à companhia do outro. Se “rolar” sexo, melhor ainda: o prazer do orgasmo 
funciona como uma cola extraordinária para o sistema de recompensa, que atribui 
(corretamente!) a satisfação incrível àquela pessoa específica (mas é verdade que isso 
não funciona tão bem em alguns cérebros...).  

Com a repetição, o sistema de recompensa vai aprendendo a ficar ativado não 
apenas em resposta, mas também em antecipação à presença daquela pessoa. Esse 
prazer antecipado é a motivação, que nos dá forças para alterar compromissos, abrir 
espaço na agenda e ficar acordado madrugada adentro. Essa é a paixão, estado de 
motivação enorme em que se faz tudo em nome de mais tempo na presença do ser 
amado. 

Quando vira amor? Essa questão é complicada, mas existe ao menos uma 
definição operacional curiosa: passado o ardor da paixão, descobre-se que se ama 
alguém quando o fato de pensar no que seria da vida sem a pessoa causa angústia 
sincera e profunda. O amor é esse laço que faz o cérebro achar que a felicidade está 
vinculada à presença e à felicidade do outro e que fazê-lo feliz dá novo sentido à vida. 
Nesse estado, desejar o casamento é apenas natural. 

Se é para sempre? Depende de vários fatores, alguns deles fora de nosso alcance, 
como ser traído (e não apenas sexualmente). A boa notícia da neurociência sobre a 
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longevidade dos relacionamentos amorosos é que eles não estão necessariamente 
fadados ao esgotamento: é, sim, possível se sentir apaixonado décadas a fio pela mesma 
pessoa. E não é mero acaso de sorte: você pode fazer sua parte. É uma questão de 
continuar inventando e descobrindo novos prazeres a dois. Tudo para manter o sistema 
de recompensa do outro interessado em você... 
 

(Herculano-Houzel, S., Scientific American - Cérebro e Mente, out/2010. 

 
 
Questão 1 

A definição do amor, segundo o texto, associa-se à ideia de que 
 
A) a felicidade do indivíduo requer a presença e a felicidade do ser amado. 

B) a felicidade é condicionada pelo processo de autoestima: o indivíduo, além de 
depender do outro, deve amar a si próprio. 

C) a felicidade prescinde da presença do outro e se sustenta no bem-estar do ser amado. 

D) a felicidade tem como  pré-requisito absoluto a felicidade alheia, sobretudo dos entes 
que compõem o entorno do  indivíduo. 

 
 
 
Questão 2 

Assinale a alternativa que contém uma afirmativa que NÃO pode ser confirmada pelo 
texto. 
 
A) Há relação entre o cérebro e a capacidade humana de estabelecer relações afetivas 

duráveis. 

B) Na perspectiva do cérebro e da postura humana, paixão e amor são sentimentos 
simultâneos e idênticos. 

C) No que se refere às relações afetivas, não existe, entre os seres vivos, um padrão 
único de comportamento. 

D) O cérebro é capaz de vincular momentos prazerosos com a pessoa e com a situação 
que, de alguma forma, propiciaram aquele momento ou dele participaram. 

 
 
 
Questão 3 

O texto pretende trazer uma abordagem 
 
A) fictícia, especulativa e emocional. 

B) deliberadamente romântica e etérea. 

C) predominantemente etnológica e sociológica 

D) informativa com características aparentemente científicas 
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Questão 4   

“[...] passado o ardor da paixão, descobre-se que se ama alguém quando o fato de 
pensar no que seria da vida sem a pessoa causa angústia sincera e profunda.” 
 
Mantém-se o sentido básico do trecho, se o fragmento destacado for substituído por 
 
A) conquanto passe o ardor da paixão. 

B) contanto que passe o ardor da paixão. 

C) depois que passa o ardor da paixão. 

D) já que passou o ardor da paixão. 

 
 
Questão 5 

“Tecnicamente, viver em sociedade, ou mesmo em pares, não é obrigatório para a 
sobrevivência de nenhum animal.” 
 
Assinale a alternativa em que a nova redação está gramaticalmente CORRETA. 
 
A) A vida em sociedade – ou até mesmo em pares – não é, tecnicamente, obrigatória 

para a sobrevivência de animal algum. 

B) Não é tecnicamente obrigatória que viva-se em sociedade, ou mesmo em pares, para 
a sobrevivência de qualquer animal. 

C) Para que um animal sobreviva, não são obrigatórios, tecnicamente, a vida em 
sociedade nem tampouco a vida em pares. 

D) Viver em sociedade ou viver em pares não são tecnicamente obrigatórias para que 
algum animal sobreviva. 
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Questão 6 

“Se é para sempre? Depende de vários fatores, alguns deles fora de nosso alcance, como 
ser traído (e não apenas sexualmente).” 
 
Desconsideradas as alterações de sentido, assinale a alternativa que contém uma nova 
redação gramaticalmente CORRETA do fragmento acima. 
 
A) Depende, para que seja para sempre, de vários fatores, alguns dos quais estão fora 

do alcance do indivíduo, como ser traído, não apenas sexualmente, mas também de 
outras formas.  

B) De vários fatores depende, para ser para sempre, cujos alguns deles estão fora de 
nosso alcance, como, por exemplo, a possibilidade de ser traído, seja sexualmente, 
seja por outro modo. 

C) Para que seja considerado eterno, dependem de vários fatores, onde alguns deles 
estão fora de nosso alcance, como acontece com a possibilidade de traição, inclusive 
- mas não somente - a sexual. 

D) Se é para sempre, isso depende de vários fatores, nos quais parte deles estão fora de 
nosso controle, como as possibilidades de traição, que podem ou não ser sexual. 

 
 
 
Questão 7  

Assinale a alternativa em que o verbo destacado NÃO está na forma de infinitivo. 
 
A) “[...] a felicidade está vinculada à presença e à felicidade do outro e que fazê-lo feliz 

dá novo sentido à  vida.” 

B) “[...] quando algo interessante acontece, premiar-nos com uma sensação física 
inconfundível de prazer e satisfação [...].” 

C) “Se ‘rolar’ sexo, melhor ainda: o prazer do orgasmo funciona como uma cola 
extraordinária para o sistema de recompensa [...].” 

D) “Tudo para manter o sistema de recompensa do outro interessado em você...” 
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Questão 8 

Assinale a alternativa em que o termo entre parênteses NÃO corresponde à expressão 
destacada.   
 
A) “A boa notícia da neurociência sobre a longevidade dos relacionamentos amorosos é 

que eles não estão necessariamente fadados ao esgotamento [...].” (relacionamentos 
amorosos). 

B) “À medida que o prazer se repete na companhia dessa pessoa, o valor positivo que 
atribuímos a ela é reforçado [...].” (companhia). 

C) “O amor é esse laço que faz o cérebro achar que a felicidade está vinculada à 
presença e à felicidade do outro e que fazê-lo feliz dá novo sentido à vida.” (o outro). 

D) “Se a perspectiva parece interessante, agradeça ao seu cérebro (e se não agrada, a 
culpa é dele, também).” (do cérebro). 

 
 
Questão 9 

Desconsideradas as alterações de sentido, assinale a alternativa em que a nova redação 
NÃO apresenta ERRO de concordância verbal, 
 
A)  “A boa notícia da neurociência sobre a longevidade dos relacionamentos amorosos 

é que eles não estão necessariamente fadados ao esgotamento [...].”    
A boa notícia da neurociência sobre a longevidade dos relacionamentos amorosos 
são que eles não estão necessariamente fadados ao esgotamento [...]. 
 

B)  “De certa forma, é curioso que laços afetivos fortes, como os amorosos, sejam tão 
importantes para nossa espécie.”  
De certa forma, são curiosos que laços afetivos fortes, como os amorosos, seja tão 
importante para nossa espécie. 
 

C)  “É o que fazemos no período de namoro, quando conversas interessantes, passeios 
agradáveis, boa música, boa comida e carinho oferecem prazeres que vão sendo 
associados à companhia do outro.”  
É o que fazemos no período de namoro, quando coisas como conversas 
interessantes, passeios agradáveis, boa música, boa comida e carinho oferece um 
tipo de prazer que vai sendo associado à companhia do outro. 
 

D)  “Observem-se tantos mamíferos, aves e outros bichos que procuram um par 
somente para o acasalamento e, imediatamente depois, segue cada um o seu 
caminho.”  
Observe-se como existem mamíferos, aves e outros bichos que procuram um par 
somente para o acasalamento e que, imediatamente depois, seguem o seu próprio 
caminho. 

 



8                                      

 

 

Questão 10 

Em qual das alternativas abaixo o uso do acento grave indicativo de crase é facultativo? 
 
A) “À medida que o prazer se repete na companhia dessa pessoa, o valor positivo que 

atribuímos a ela é reforçado [...]. 

B) “[...] associando um valor cada vez mais positivo à nossa própria companhia, claro.” 

C) “[...] e que fazê-lo feliz dá novo sentido à vida”. 

D) “O amor é esse laço que faz o cérebro achar que a felicidade está vinculada à 
presença e à felicidade do outro [...].” 
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Informática Intermediária 
 

Questão 11 

Relacione os requisitos básicos de segurança às suas características 
 
      COLUNA I                                                           COLUNA II 
 
1. Autenticação. 

2. Autorização. 

3. Integridade. 

(     ) Determinar as ações que a entidade pode executar. 

(     ) Verificar se a entidade é realmente quem ela diz ser. 

(     ) Proteger a informação contra alteração não 
autorizada. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) 1 3 2. 

B) 2 1 3.  

C) 3 1 2. 

D) 3 2 1. 

 
 
Questão 12 

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o protocolo utilizado para 
sistemas de informação de hipermídia, distribuídos e colaborativos que é a base para a 
comunicação de dados da WWW. 
 
A) HTML. 

B) PPP. 

C) TCP. 

D) HTTP. 

 
 
Questão 13 

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o método disponível no MS Excel 
que é usado para localizar e trabalhar, fácil e rapidamente, um subconjunto de dados em 
um intervalo de células ou de tabela. 
 
A) Filtragem dos dados. 

B) Classificação dos dados. 

C) Organização dos dados. 

D) Formatação dos dados. 
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Questão 14 

Analise o seguinte texto redigido no MS Word: 
 
Lista de compras: produto 1, produto 2 e produto 3 
 
Assinale a alternativa que apresenta o estilo da fonte utilizado para destacar o produto 1. 
 
A) Itálico. 

B) Sublinhado. 

C) Tachado. 

D) Negrito. 

 
 
 
Questão 15 

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o aplicativo do Windows 7 que 
permite configurar as opções de segurança. 
 
A) Desfragmentador de disco. 

B) Firewall do Windows. 

C) Paint. 

D) Monitor de recursos. 
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Saúde Pública no Brasil 
 
 
Questão 16 

O conselho nacional de seguros privados tem como integrantes os seguintes membros, 
EXCETO: 
 
A) Ministro da saúde ou seu representante legal. 

B) Ministro do trabalho ou seu representante legal. 

C) Presidente do banco central do Brasil ou seu representante legal. 

D) Ministro da justiça ou seu representante legal. 

 
 
Questão 17 

É vedado em todas as esferas da gestão do SUS, EXCETO: 
 
A) O pagamento de procedimento clínico de uso não autorizado pela ANVISA. 

B) O ressarcimento ou reembolso de cirurgia experimental de uso não autorizado pela 
ANVISA. 

C) O reembolso de produto importado, mesmo sendo registrado na ANVISA. 

D) Dispensação de medicamento importado não registrado na ANVISA.  
 
 
Questão 18 

A epidemiologia é frequentemente utilizada para descrever o estado de saúde de grupos 
populacionais. O conhecimento da carga de doenças que subsiste na população é 
essencial para as autoridades em saúde já que permite melhor utilização de recursos por 
meio da identificação de programas curativos e preventivos prioritários à população. 
Várias medidas da ocorrência de doenças são baseadas nos conceitos fundamentais de 
incidência e prevalência.  
 
Segundo Beaglehole, R.; Bonita, R.; Kjellstrom, T. epidemiologia básica são 
características das medidas de prevalência, EXCETO: 
 
A) Numerador- número de casos existentes (novos e velhos) de uma doença em um 

ponto do tempo. 

B) Denominador-população em risco. 

C) Utilização-expressa o risco de tornar-se doente, é a principal medida para doenças ou 
condições agudas, mas pode, também, ser utilizada para doenças crônicas, mais útil 
em estudos de causalidade. 

D) Foco-presença ou ausência de doença, o período de tempo é arbitrário, pode ser um 
curto espaço de tempo. 
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Questão 19 

São características do Pacto pela Vida, de acordo com a portaria n. 399/GM de 22 de 
fevereiro de 2006, que Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e 
aprova as diretrizes operacionais do referido pacto, EXCETO: 
 
A) É o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam 

impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. 

B) A definição de prioridades deve ser estabelecida através de metas nacionais, 
estaduais, regionais ou municipais. Prioridades estaduais ou regionais podem ser 
agregadas às prioridades nacionais, conforme pactuação local. 

C) Os estados/região/município devem pactuar as ações necessárias para o alcance das 
metas e dos objetivos propostos. 

D) São cinco as prioridades pactuadas (saúde do idoso; controle do câncer de colo de 
útero e de mama; redução da mortalidade infantil e materna; fortalecimento da 
capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, 
hanseníase, tuberculose, malária e influenza e promoção da saúde). 
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Questão 20 

A portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, define a organização de Redes de Atenção 
à Saúde (RAS) como estratégia para um cuidado integral e direcionado as necessidades 
de saúde da população. As RAS constituem-se em arranjos organizativos formados por 
ações e serviços de saúde com diferentes configurações tecnológicas e missões 
assistenciais, articulados de forma complementar e com base territorial, e têm diversos 
atributos, entre eles destaca-se: a atenção básica estruturada como primeiro ponto de 
atenção e principal porta de entrada do sistema, constituída de equipe multidisciplinar que 
cobre toda a população, integrando, coordenando o cuidado, e atendendo as suas 
necessidades de saúde.  
 
Nesse sentido, a atenção básica deve cumprir algumas funções para contribuir com o 
funcionamento das redes de atenção à saúde, são elas, EXCETO: 
 
A) Ser base: ser a modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais elevado 

grau de centralização, cuja participação no cuidado se faz sempre necessário. 

B) Ser resolutiva: identificar riscos, necessidades e demandas de saúde, utilizando e 
articulando diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de uma 
clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínica e 
sanitariamente efetivas, na perspectiva de ampliação dos graus de autonomia dos 
indivíduos e grupos sociais. 

C) Coordenar o cuidado: elaborar, acompanhar e gerir projetos terapêuticos singulares, 
bem como acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção 
das RAS. Atuando como o centro de comunicação entre os diversos pontos de 
atenção responsabilizando-se pelo cuidado dos usuários em qualquer destes pontos 
através de uma relação horizontal, contínua e integrada com o objetivo de produzir a 
gestão compartilhada da atenção integral. 

D) Ordenar as redes: reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua 
responsabilidade, organizando as necessidades dessa população em relação aos 
outros pontos de atenção à saúde, contribuindo para que a programação dos serviços 
de saúde parta das necessidades de saúde dos usuários. 
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Conhecimentos Específicos 

 

Questão 21 

A Norma Regulamentadora (NR 16) regulamenta as atividades perigosas e, em seu 
escopo, determina que 
 
I. São consideradas atividades ou operações perigosas as executadas com explosivos 

sujeitos à ação de agentes tais como: calor, umidade, faíscas, fenômenos sísmicos, 
choque e atritos. 

II. São consideradas atividades ou operações perigosas as executadas com explosivos 
sujeitos à degradação química ou atocatalítica. 

III. É obrigatório as empresas requererem ao Ministério do Trabalho a realização de 
perícia em estabelecimento ou setor da empresa, com o objetivo de caracterizar, 
classificar ou determinar atividades perigosas. 

IV. As quantidades de inflamáveis contidas nos tanques de consumo próprio dos veículos  
não serão consideradas para efeito dessa norma. 

 
Estão CORRETAS as afirmativas 
 
A) I e II apenas. 

B) I e III apenas. 

C) III e IV apenas. 

D) I, II e IV apenas. 
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Questão 22 

A Norma Regulamentadora (NR11) normaliza o transporte, movimentação, armazenagem 
e manuseio de materiais, nas normas de segurança para operação de elevadores, 
guindastes, transportadores industriais e máquinas transportadoras. Portanto, é 
CORRETO afirmar que: 
 
A) os operadores de  equipamentos  de  transporte  motorizado  deverão  ser  habilitados  

e  só  poderão  dirigir  se,  durante o horário de trabalho, portarem um cartão de 
identificação, com o nome e fotografia, em lugar visível. O cartão terá a validade de 
2(dois) anos, salvo imprevisto, e, para a revalidação, o empregado deverá passar por 
exame de saúde completo, por conta do empregador. 

B) para fins de aplicação da presente regulamentação do Transporte manual de sacos, 
na qual o peso da carga é suportado,integralmente,por um só trabalhador, fica 
estabelecida a distância máxima de 60m (sessenta metros) para transporte manual de 
um saco. 

C) em locais fechados e sem ventilação, é proibida a utilização de máquinas 
transportadoras movidas a motores de combustão interna, salvo se providas de 
dispositivos neutralizadores adequado. 

D) o material empilhado pelo trabalhador deverá ficar afastado das estruturas laterais do  
prédio a uma distância de, pelo menos, 50cm (cinquenta centímetros). 

 
 
 
Questão 23 

Analise as afirmativas a seguir. 
 
I. O agente biológico caracteriza a insalubridade de acordo com a NR 16, Anexo 14, nos 

graus mínimo, médio e máximo com percentuais respectivos de 10, 20 e 40%. 

II. As atividades insalubres que envolvem agentes biológicos são caracterizadas pela 
avaliação qualitativa. 

III. O trabalho ou as operações em contato permanente com esgotos, galerias e tanques 
caracterizam atividade insalubre em grau máximo. 

IV. Não existe, de acordo com a NR 15, nenhum outro agente de risco cuja insalubridade 
também seja considerada em decorrência do local de trabalho. 

 
Está/estão CORRETA(S) 
 
A) I e II apenas.  

B) II e III apenas.  

C) IV apenas.  

D) I apenas.  
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 Questão 24 

Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a sentença: 
 
A Norma Regulamentadora ( NR 23), estabelece, no item 23.17.4  sobre a localização dos 
extintores , que 
 
A) os extintores não deverão ter sua parte superior a mais de 1,60m (um metro e 

sessenta  centímetros) acima do piso. Os baldes não deverão ter seus rebordos a 
menos de 0,50m (cinquenta centímetros) nem a mais de 1,60m (um metro e sessenta 
centímetros) acima do piso. 

B) os extintores não deverão ter sua parte superior a mais de 1,50m (um metro e 
cinquenta centímetros) acima do piso. Os baldes não deverão ter seus rebordos a 
menos de 0,60m (sessenta centímetros) nem a mais de 1,50m (um metro e cinquenta 
centímetros) acima do piso. 

C) os extintores não deverão ter sua parte superior a mais de 1,60m (um metro e 
sessenta centímetros) acima do piso. Os baldes não deverão ter seus rebordos a 
menos de 0,50m (cinquenta centímetros) acima do piso. 

D) os extintores não deverão ter sua parte superior a mais de 1,60m (um metro e 
sessenta centímetros) acima do piso. Os baldes não deverão ter seus rebordos a 
menos de 0,60m (sessenta centímetros) nem a mais de 1,50m (um metro e cinquenta 
centímetros) acima do piso. 
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Questão 25 

A NR 4.1, alterada pela portaria SSMT n.º 33, de 27 de outubro de 1983, está contida na 
NR 4 que normaliza os serviços especializados em engenharia de segurança e em 
medicina do trabalho que dispõe que 
 
A) as empresas privadas e públicas que tenham empregados regidos pela Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT) manterão, obrigatoriamente, Serviços Especializados em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), com a finalidade de 
promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. 

B) as empresas privadas e públicas, os órgãos públicos da administração direta e 
indireta que tenham empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) manterão, obrigatoriamente, Serviços Especializados em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), com a finalidade de promover a 
saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. 

C) as empresas privadas e públicas, os órgãos públicos da administração direta e 
indireta e dos poderes Legislativo e Judiciário, que tenham empregados regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) manterão, obrigatoriamente, Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), 
com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local 
de trabalho. 

D) as empresas privadas e públicas, os órgãos públicos da administração direta e 
indireta e dos poderes legislativo e judiciário, que tenham empregados regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) manterão, facultativamente, Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), 
com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local 
de trabalho. 

 
 
 
 
Questão 26 

Dentre as opções abaixo, assinale a que NÃO representa requisito obrigatório 
estabelecido pela Norma Série ISO 14001, item 4.2 Política Ambiental, em que se 
determina que a Alta Administração deva definir a política ambiental da organização e 
assegurar que 
 
A) seja apropriada à natureza, à escala e aos impactos ambientais de suas atividades, 

produtos ou serviços. 

B) inclua compromisso com a melhoria contínua e a prevenção de poluição. 

C) inclua compromisso com o atendimento da legislação e regulamentação ambientais 
pertinentes e outros requisitos que a organização decide cumprir. 

D) os objetivos e metas devem ser consistentes com a política ambiental, inclusive com o 
compromisso à prevenção da poluição. 
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Questão 27 

Os agentes causadores, físicos, químicos ou biológicos dos riscos ambientais, que estão 
presentes nos ambientes de trabalho, são capazes de causar danos à saúde do 
trabalhador em função de sua natureza, concentração, intensidade ou tempo de 
exposição. 
 
Dentre alguns fatores que podem causar riscos ambientais, assinale os presentes nos  
agentes químicos. 
 
A) Bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários e vírus, entre outros. 

B) Poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores que podem ser absorvidos por via 
respiratória ou através da pele etc. 

C) Ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações etc. 

D) Febre, tosse, garganta inflamada, dores pelo corpo, sensação de frio e fadiga. 
 
 
 
Questão 28 

Conforme determina a NR 23, o exercício de alerta deverá ser assim baseado: 
Os exercícios deverão ser realizados sob a direção de um grupo de pessoas, capazes de 
prepará-los e dirigi-los, comportando um chefe e ajudantes em número necessário, 
segundo as características do estabelecimento. 
  
Os planos de exercício de alerta deverão ser preparados como se fossem para um caso 
real de incêndio. 
  
Nas fábricas que mantenham equipes organizadas de bombeiros, os exercícios devem se 
realizar periodicamente, de preferência, sem aviso e se aproximando, o mais possível, 
das condições reais de luta contra o incêndio.  
 
Portanto, podemos afirmar que os exercícios de combate ao incêndio deverão ser feitos 
periodicamente, objetivando, EXCETO 
 
A) que as máquinas e aparelhos elétricos que não devam ser desligados em caso de 

incêndio deverão conter placa com aviso referente a esse fato, próximo à chave de 
interrupção. 

B) que a evacuação do local se faça em boa ordem. 

C) que seja evitado qualquer pânico. 

D) que sejam atribuídas tarefas e responsabilidades específicas aos empregados. 
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Questão 29 

De acordo com o quadro II da NR 04, a partir de qual número mínimo de empregados 
deverá ter um estabelecimento, enquadrado como grau de risco 4, para contar em seu 
quadro com um engenheiro de segurança do trabalho, tempo parcial e/ou integral? 
  
A) 0 a 49.  

B) 50 a 100.  

C) 101 a 250.  

D) 251 a 300.  

 
 
Questão 30 

Quando se realiza a medição dos níveis de iluminação e não é possível definir o campo 
de trabalho, este deverá ser de 
 
A) um plano vertical a 1,00m do piso. 

B) um plano horizontal a 0,75m do piso. 

C) um plano horizontal a 1,50m do piso. 

D) um plano vertical a 0,50m do teto. 

 
 

Questão 31 

Os níveis de ruído, contínuo ou intermitente, devem ser medidos: 
 
A) em decibéis (dB), com instrumento de nível de pressão sonora, operando no circuito 

de compensação “A” e circuito de resposta rápida fast. 

B) em decibéis (dB), com instrumento de nível de pressão sonora, operando no circuito 
de compensação “B” e circuito de resposta lenta slow. 

C) em decibéis (dB), com instrumento de nível de pressão sonora, operando no circuito 
de compensação “C” e circuito de resposta lenta slow. 

D) em decibéis (dB), com instrumento de nível de pressão sonora, operando no circuito 
de compensação “A” e circuito de resposta lenta slow. 
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 Questão 32 
Com relação ao funcionamento da CIPA, são feitas as seguintes afirmações. 
 
I. A CIPA terá reuniões ordinárias bimestrais de acordo com o calendário 

preestabelecido. 

II. As reuniões ordinárias da CIPA serão realizadas fora do expediente normal da 
empresa e em local apropriado. 

III. As reuniões da CIPA terão atas assinadas pelos presentes com encaminhamento de 
cópia para todos os membros. 

IV. Reuniões extraordinárias deverão ser realizadas quando houver denúncia de situação 
de risco grave e iminente que determine aplicação de medidas corretivas de 
emergência. 

 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
 
A) I e II apenas. 

B) III e IV apenas. 

C) I e III apenas. 

D) I e IV apenas. 

 
 

Questão 33 

De acordo com a NR 09, os parâmetros da American Conference of Governmental 
Industrial Higyenists (ACGIH), deverão ser usando quando: 
 
A) valores das medições ultrapassarem o nível de ação. 

B) valores ausentes da NR 15. 

C) valores superiores ao limite de tolerância. 

D) valores superiores ao fator de desvio. 
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Questão 34 

A Norma Regulamentadora (NR 06) estabelece sobre as condições gerais de tipo, uso, 
conservação, manutenção, etc., dos EPI´s. 
 
São de responsabilidade do empregado quanto aos EPIs, segundo essa norma, 
 
A) responsabilizar-se pela guarda e conservação. 

B) comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada. 

C) responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. 

D) substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado. 

 
 
 
Questão 35 

Além dos riscos ambientais estabelecidos na fase de reconhecimento do PPRA, conforme 
NR 9 , item 9.3.3, assinale dentre as alternativas a seguir, o item contemplado pela NR 32, 
item 32.2.2.1. 
 
A) Determinação e localização das possíveis fontes geradoras.  

B) Avaliação do local de trabalho e do trabalhador. 

C) A identificação das funções e determinação do número de trabalhadores expostos.  

D) A caracterização das atividades e do tipo da exposição.  

  
  
 
Questão 36 

De acordo com a NR 32, item 32.2.3.3, com relação à possibilidade de exposição 
acidental aos agentes biológicos, deve constar do PCMSO, EXCETO 
 
A) os procedimentos a serem adotados para diagnóstico, acompanhamento e prevenção 

da soroconversão e das doenças. 

B) as medidas para descontaminação do local de trabalho. 

C) o tratamento médico de emergência para os trabalhadores. 

D) a vigilância médica dos trabalhadores potencialmente expostos. 
 



22                                      

 

 

Questão 37 

Conforme a NR 32, item 32.4.3, o trabalhador que realize atividades em áreas onde 
existam fontes de radiações ionizantes deve, EXCETO 
 
A) permanecer nessas áreas o menor tempo possível para a realização do procedimento.  

B) estar capacitado inicialmente e de forma continuada em proteção radiológica.  

C) estar sob monitoração individual de dose de radiação ionizante, nos casos em que a 
exposição seja ocupacional. 

D) avaliar os riscos radiológicos associados a seu trabalho. 
 
 

Questão 38 

Após a realização de uma avaliação ocupacional, identificou-se que o trabalhador do setor 
de manutenção estava exposto a concentração de agente químico (poeira mineral) acima 
do limite de tolerância, perfazendo o direito ao adicional de insalubridade, cujo percentual 
para esse agente é de: 
 
A) 10%. 

B) 20%. 

C) 30%. 

D) 40%.  

 
 
Questão 39 

A NR 15, anexo nº 3 – estabelece os limites de tolerância para a exposição ao calor, 
através da equação que expressa o “Índice de Bulbo Úmido – Termômetro de Globo” 
(IBUTG). Portanto, calcule o IBUTG para a seguinte situação: 
 
 “Em atividade realizada em ambiente externo com carga solar por 15 minutos, foram 
realizadas medições de temperatura durante este tempo em que o operador permanece 
neste ambiente e constatados os seguintes resultados: 
 
- Temperatura de bulbo úmido natural: 24 °C 

- Temperatura de bulbo seco: 30 °C 

- Temperatura de globo: 38 °C 

Diante do acima exposto, o valor do IBUTG é de: 
 
A) 20,7 

B) 27,4 

C) 27,7 

D) 28,2 
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Questão 40 

Os empreendimentos, cujas atividades se relacionam com a saúde, são obrigados a 
elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (PGRSS) 
em cumprimento das determinações da ANVISA, CONAMA, Leis, Normas e a NR 32, 
dentre outras, cujo objetivo é agir preventivamente por meio de controles específicos e 
eficazes contra possíveis infectos contágios de profissionais, pacientes, visitantes, 
comunidades e meio ambiente de um modo geral, além de estabelecer, de forma definida 
e documentada, o adequado gerenciamento dos Resíduos de Serviço de Saúde (RSS), 
portanto, esse documento deve ser elaborado e protocolizado junto à (ao) 
 
A) IBAMA. 

B) FEAM. 

C) ANVISA. 

D) COREN. 
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FOLHA DE RESPOSTAS 

(RASCUNHO) 
 

 

 
AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE 
AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA. 
 
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 
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