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 O Caderno de questões possui 50 

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

ATENÇÃO 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

INSTRUÇÕES 

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. 

Conhecimentos	Específicos 26 a 50

HU-UFJF – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

CONCURSO PÚBLICO 03/2015-EBSERH/HU-UFJF

EDITAL Nº 04 – EBSERH – ÁREA ADMINISTRATIVA

Nome do Candidato  Inscrição



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. 

------------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)--------------------------------------------------------------------------------

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

Por que algumas pessoas poderosas agem como 
tiranos?

Ana Carolina Prado 

Nos anos 70, o psicólogo Philip Zimbardo queria 
entender por que as prisões são tão violentas. 
Então, ele decidiu criar uma prisão artificial no 
porão da Universidade de Stanford. Os voluntários 
do experimento foram divididos entre prisioneiros e 
guardas e deveriam cumprir esses papéis por duas 
semanas. Porém as condições ali ficaram tão tensas 
que foi necessário acabar com tudo em apenas seis 
dias. Logo no começo, as pessoas que assumiram o 
papel de guarda se tornaram extremamente sádicas e 
autoritárias, impondo castigos como privação de sono 
e comida. Os “prisioneiros” responderam fazendo 
rebeliões. Esse é um ótimo (e macabro) exemplo de 
como o poder pode corromper as pessoas. E nós 
sabemos que, na vida real, muita gente poderosa faz 
coisa parecida – ou pior.

Os pesquisadores das Universidades de Stanford, 
do Sul da Califórnia e de Northwestern fizeram	 um	
estudo, a ser publicado no Journal of Experimental 
Social Psychology, para entender melhor por que 
esse tipo de coisa acontece. E descobriram que o 
problema está na combinação de poder e baixo status. 

No experimento, os autores simularam atividades 
de uma empresa e dividiram os voluntários 
aleatoriamente em papéis de chefes e subordinados, 
variando em status e poder. Em seguida, esses 
indivíduos puderam selecionar tarefas em uma lista 
de 10 para os outros executarem. O resultado mostrou 
que as pessoas com papeis de maior poder e menor 
status escolheram atividades mais humilhante para 
os seus parceiros (por exemplo, latir como um cão 
três vezes) do que os de qualquer outra combinação.

Os pesquisadores chegaram à conclusão de que, 
quando as pessoas recebem um papel que lhes dá 
poder, mas não têm o respeito que normalmente 
o acompanha, podem acabar se empenhando em 
comportamentos degradantes. Elas se sentem mal 
em estar numa posição de baixo status e acabam 
usando sua autoridade humilhando outros para se 
sentir melhor.  É tipo o que acontece com aquele chefe 
tirano que ninguém respeita e todo mundo odeia.

Isso pode ter contribuído para os abusos cometidos 
por militares em prisões, bem como no experimento 
de Zimbardo nos anos 70. Em ambos os casos, os 
guardas têm o poder, mas falta-lhes o respeito e 
admiração dos outros. “Nossas descobertas indicam 
que a experiência de ter poder sem status, seja como 
membro das forças armadas ou como um estudante 
universitário que participa de um experimento, pode 
ser um catalisador para comportamentos degradantes 
que podem destruir relacionamentos e impedir a 
cooperação”, diz o estudo.

Os pesquisadores de Standford e Northwestern 
reconheceram, porém, que há outros fatores 
envolvidos. Só porque uma pessoa tem o poder ou 
está em uma posição de baixo status não significa 
necessariamente que ela irá maltratar os outros. 
Assim, essa história de que o poder corrompe nem 
sempre é verdade. Mas uma alternativa encontrada 
por eles para evitar abusos é encontrar formas 
para que todos os indivíduos, independentemente 
do status de seus papéis, se sintam respeitados e 
valorizados. “O respeito alivia sentimentos negativos 
sobre sua posição e os leva a tratar os outros de 
forma positiva”, diz o estudo. Também é importante 
haver oportunidades para o crescimento, pois a 
pessoa tende a melhorar seu comportamento e seus 
sentimentos quando sabe que pode ganhar uma 
posição melhor no futuro.

Adaptado de http://super.abril.com.br/blogs/como-pessoas-funcionam/
category/sem-categoria/page/17/

QUESTÃO 01
Em “... deveriam cumprir esses papéis por duas 
semanas.”, a expressão destacada refere-se a

(A)  prisões violentas. 
(B)  voluntários do experimento. 
(C) prisioneiros e guardas.
(D)  condições tensas. 
(E)  tiranos. 

QUESTÃO 02
Em “Porém as condições ali ficaram tão tensas 
que foi necessário acabar com tudo em apenas 
seis dias.”, o termo destacado expressa

(A)		 afirmação.	
(B)  lugar. 
(C)  intensidade.
(D)  tempo. 
(E)  negação.
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QUESTÃO 03
Em relação ao texto, é correto afirmar que

(A)  o experimento realizado pelo psicólogo Zimbardo, 
em 1970, serviu como exemplo de como o poder 
pode corromper as pessoas. 

(B)  o experimento realizado pelo psicólogo Philip 
Zimbardo, em 1970, obteve tanto sucesso que 
perdurou durante seis meses. 

(C)		 no	 experimento	 em	 Stanford	 e	 Northwestern	
comprovou-se	que	quanto	mais	status	e	mais	poder	
a pessoa tem, mais ela se empenha em humilhar 
os outros.

(D)  no experimento de Zimbardo os participantes se 
dividiram	nos	papéis	de	chefes	e	subordinados	e	
no	 experimento	 de	 Standford	 e	 Northwestern	 os	
papéis	eram	de	guardas	e	prisioneiros.

(E)		 os	 pesquisadores	 de	 Standford	 e	 Northwestern	
reconheceram que a combinação de baixo status 
e	poder	é	o	único	fator	que	contribui	para	que	as	
pessoas tenham comportamentos degradantes. 

QUESTÃO 04
Em “Os “prisioneiros” responderam fazendo 
rebeliões.”, o termo em destaque foi colocado 
entre aspas para destacar

(A)		 a	diferença	entre	os	papéis	de	guarda	e	prisioneiro	
no experimento realizado por Philip Zimbardo.  

(B)  a oposição vivenciada entre os prisioneiros e os 
guardas dentro da prisão de Stanford. 

(C)		 que	o	termo	trata-se	de	um	estrangeirismo.
(D)  a mudança de interlocutor em uma citação direta 

dentro do texto. 
(E)  que, no experimento de Philip Zimbardo, os 

“prisioneiros” não eram de fato prisioneiros, mas 
pessoas que estavam simulando esse papel.

QUESTÃO 05
Em “Os pesquisadores chegaram à conclusão 
de que, quando as pessoas recebem um papel 
que lhes dá poder, mas não têm o respeito que 
normalmente o acompanha...”, o termo 
destacado recebeu acento diferencial para

(A)  concordar com “os pesquisadores”.
(B)  concordar com “as pessoas”.
(C)		 marcar	o	tempo	verbal	no	pretérito	do	indicativo.	
(D)  atender à regra das paroxítonas. 
(E)  atender à regência do nome “poder”. 

QUESTÃO 06
Em “... acabam usando sua autoridade 
humilhando outros para se sentir melhor.”, o 
termo destacado expressa

(A)  proporção.
(B)  conformidade.
(C)		 finalidade.	
(D)  concessão.
(E)  explicação.

QUESTÃO 07
Em “Nossas descobertas indicam que a 
experiência de ter poder sem status [...] pode 
ser um catalisador para comportamentos 
degradantes...”, o termo destacado significa

(A)  proibidor.
(B)  desmotivador.
(C)  bloqueador.
(D)  moderador.
(E)  estimulante.

QUESTÃO 08
Assinale a alternativa em que o verbo destacado 
indica tempo passado. 

(A)  “Esse é um ótimo (e macabro) exemplo...”.
(B)  “... gente poderosa faz coisa parecida...”.
(C) “... o problema está na combinação...”.
(D)  “Então, ele decidiu criar uma prisão...”.
(E)  “Nossas descobertas indicam que a experiência...”.

QUESTÃO 09
Assinale a alternativa em que a palavra 
apresentada possui dígrafo.

(A)  “necessário”.
(B)  “criar”.
(C) “psicólogo”.
(D)  “prisioneiros”.
(E)  “mostrou”.

QUESTÃO 10
Em “Nossas descobertas indicam...”, o termo 
destacado é um 

(A)  pronome demonstrativo. 
(B)  pronome pessoal.
(C)  pronome relativo. 
(D)  pronome possessivo. 
(E)		 pronome	indefinido.
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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

QUESTÃO 11
Eu e meus três irmãos colhemos uma 
sacola de laranjas e dividimos a quantidade 
igualmente entre nós quatro. Infelizmente, 
um terço das laranjas que ficaram para mim 
estavam estragadas. Em relação ao total de 
laranjas, qual fração representa as minhas 
laranjas estragadas?

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

QUESTÃO 12
Considere a sequência de onze números: 
{-11, -3, ..., 61, 69}. Qual é o termo central da 
sequência?

(A) 20
(B) 29
(C) 30
(D) 39
(E)	 41

QUESTÃO 13
Considerando a proposição composta       

, é correto afirmar que
(A)	 a	proposição	composta	é	falsa	apenas	se	  for 

falsa.
(B)	 a	proposição	composta	é	 falsa	apenas	se	  for 

falsa.
(C) para que a proposição composta seja verdadeira 

é	necessário	que	   e   tenham valores lógicos 
iguais.

(D) para que a proposição composta seja verdadeira 
é	necessário	que	   e  tenham valores lógicos 
diferentes.

(E)	 para	 que	 a	 proposição	 composta	 seja	 falsa	 é	
necessário que ambas,    e    sejam falsas.

QUESTÃO 14
Assinale a proposição equivalente a 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

QUESTÃO 15
Ao negarmos a proposição composta “Comi 
carne e bebi suco”,  obtemos 

(A) “não comi carne nem bebi suco”.
(B) “não comi carne, mas bebi suco”.
(C) “não comi carne ou não bebi suco”.
(D) “comi carne, mas não bebi suco”.
(E) “não comi carne ou bebi suco”.
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L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

QUESTÃO 16
A Lei que autoriza o Poder Executivo 
a criar a empresa pública denominada 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares                                     
– EBSERH – é 

(A) a Lei n.º 12.550, de 15 de dezembro de 2011.
(B)	 a	Lei	n.º	10.406,	de	10	de	janeiro	de	2002.	
(C) a Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973. 
(D) a Lei n.º 8.080, de 19 de dezembro de 1990.
(E)	 o	Decreto-Lei	 n.º	 2.848,	 de	 7	 de	 dezembro	 de	

1940.	

QUESTÃO 17
O Conselho Consultivo da EBSERH é um órgão 
permanente. Em regra, ele tem a finalidade 
de oferecer consultoria e apoio à Diretoria 
Executiva e ao Conselho de Administração, 
além de avaliar e fazer sugestões em relação 
ao papel social da EBSERH. Portanto, 
quando se refere ao Conselho Consultivo, o 
regulamento dispõe que são seus membros, 
EXCETO

(A) o Presidente da EBSERH.
(B)	 dois	representantes	do	Ministério	da	Educação.
(C)	 dois	representantes	do	Ministério	da	Saúde.
(D) um reitor de uma Universidade particular.
(E) um reitor ou um superintendente de Hospital 

Universitário Federal.

QUESTÃO 18
A atividade de auditoria interna da EBSERH 
é uma atividade independente, de avaliação 
e assessoramento aos gestores da entidade. 
Assim, com relação a essa atividade, assinale 
a alternativa correta.

(A) O órgão de Auditoria Interna não se vincula 
diretamente ao Conselho de Administração, 
com o suporte administrativo da Presidência da 
EBSERH.

(B) Os servidores e empregados da EBSERH não 
terão nenhuma obrigação de prestar apoio 
necessário nas Ações de Controle da Auditoria 
Interna.

(C) É vedada a atuação dos auditores internos em 
atividades que possam caracterizar participação 
na gestão.

(D) A auditoria interna não possui autorização para 

ter acesso a registros, pessoal, informações, 
sistemas e propriedades físicas da EBSERH.

(E) A auditoria interna não tem a função de prestar 
apoio aos Conselhos de Administração e Fiscal, 
dentro do limite de suas competências.

QUESTÃO 19
A EBSERH poderá ter uma Comissão Ética 
com a finalidade de zelar pelo cumprimento 
de seu Código de Ética Profissional. Acerca 
dessa Comissão, é correto afirmar que

(A) o Presidente da EBSERH, segundo o seu 
regulamento, não poderá constituir a Comissão 
Ética.

(B) os mandatos dos representantes da Comissão 
Ética serão de dois anos no máximo.

(C) a Comissão de Ética da EBSERH será 
administrativamente vinculada à Presidência, 
que	proverá	o	apoio	técnico	e	material	para	suas	
atividades, após aprovação do seu plano de 
trabalho. 

(D) não trata competência da Comissão Ética 
elaborar e aprovar seu regulamento interno.

(E)	 os	 membros	 da	 Comissão	 Ética	 também	 não	
poderão	 apurar,	 mediante	 denúncia	 ou	 ofício,	
condutas	 em	desacordo	 com	as	 normas	éticas	
pertinentes.

QUESTÃO 20
O Estatuto Social da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares estabelece, como valor 
inicial do capital social,

(A) R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais).
(B) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).
(C)  R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil 

reais).
(D)  R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).
(E)	 R$	4.000.000,00	(quatro	milhões	de	reais).
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L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

QUESTÃO 21
Conforme a Lei n.° 8.080, de 19 de Dezembro 
de 1990, à direção estadual do Sistema único 
de Saúde (SUS) compete

(A) planejar, organizar, controlar e avaliar as ações 
e	 os	 serviços	 de	 saúde	 e	 gerir	 e	 executar	 os	
serviços	públicos	de	saúde.

(B) coordenar a rede estadual de laboratórios 
de	 saúde	 pública	 e	 hemocentros,	 e	 gerir	 as	
unidades que permaneçam em sua organização 
administrativa.

(C) participar do planejamento programação 
e organização da rede regionalizada e 
hierarquizada	do	Sistema	Único	de	Saúde	(SUS),	
em articulação com sua direção estadual.

(D) participar da execução, controle e avaliação das 
ações referentes às condições e aos ambientes 
de trabalho.

(E) dar execução, no âmbito municipal, às política de 
insumos	e	equipamentos	para	a	saúde.

QUESTÃO 22
Com base na Constituição Federal Brasileira 
de 05 de outubro de 1998, sobre a Saúde, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A)	 A	 saúde	é	 direito	 de	 todos	 e	 dever	 do	Estado,	
garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco 
de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação.

(B)	 São	 de	 relevância	 pública	 as	 ações	 e	 serviços	
de	 saúde,	 cabendo	 ao	 Poder	 Público	 dispor,	
nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 
fiscalização	 e	 controle,	 devendo	 sua	 execução	
ser	 feita	diretamente	ou	através	de	 terceiros	e,	
também,	por	pessoa	física	ou	jurídica	de	direito	
privado.

(C)	 O	sistema	único	de	saúde	será	financiado,	nos	
termos do art. 195, com recursos do orçamento 
da seguridade social, da União, dos Estados, do 
Distrito	Federal	e	dos	Municípios,	além	de	outras	
fontes.

(D)	 A	assistência	à	saúde	é	livre	à	iniciativa	privada.
(E) É permitida e incentivada a destinação de 

recursos	 públicos	 para	 auxílios	 ou	 subvenções	
às	instituições	privadas	com	fins	lucrativos.

QUESTÃO 23
Conforme a Resolução n.°453, de 10 de 
Maio de 2012, que trata da “Estrutura e 
Funcionamento dos Conselhos de Saúde”, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A)	 Cabe	ao	conselho	de	Saúde	deliberar	em	relação	
à sua estrutura administrativa e ao quadro de 
pessoal.

(B)	 O	 Conselho	 de	 Saúde	 contará	 com	 uma	
secretaria-executiva	 coordenada	 por	 pessoa	
preparada	para	a	função,	para	o	suporte	técnico	
administrativo, subordinada ao Plenário do 
Conselho	de	Saúde,	que	definirá	sua	estrutura	e	
dimensão.

(C)	 O	conselho	de	Saúde	nunca	decide	sobre	o	seu	
orçamento.

(D)	 O	 Plenário	 de	 Conselho	 de	 Saúde	 se	 reunirá,	
no mínimo, a cada mês e, extraordinariamente, 
quando necessário, e terá como base o seu 
Regimento Interno. A pauta do material de 
apoio às reuniões deve ser encaminhada aos 
conselheiros com antecedência mínima de 10 
(dez) dias.

(E)	 As	reuniões	plenárias	dos	Conselhos	de	Saúde	
são	 abertas	 ao	 público	 e	 deverão	 acontecer	
em espaços e horários que possibilitem a 
participação da sociedade.

QUESTÃO 24
Os serviços privados de assistência à saúde 
caracterizam-se pela atuação, por iniciativa 
própria, de profissionais liberais, legalmente 
habilitados, e de pessoas jurídicas de direito 
privado na promoção, proteção e recuperação 
da saúde. Sobre os serviços privados de 
assistência à saúde, é correto afirmar que

(A)	 a	 assistência	 à	 saúde	 é	 proibida	 à	 iniciativa	
privada.

(B) na prestação de serviços privados de assistência 
à	 saúde	 serão	 observados	 os	 princípios	 éticos	
e as normas expedidas pelo órgão de direção 
do	 Sistema	 Único	 de	 Saúde	 (SUS)	 quanto	 às	
condições para seu funcionamento.

(C)	 não	 é	 permitida	 a	 participação	 de	 capital	
estrangeiro	na	assistência	à	saúde.

(D)	 em	qualquer	caso	é	obrigatória	a	autorização	do	
órgão de direção nacional do Sistema Único de 
Saúde	(SUS).

(E) são proibidas as doações de organismos 
internacionais vinculados à Organização das 
Nações Unidas, de entidades de cooperação 
técnica	e	de	financiamento	e	empréstimos.
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C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 25
No âmbito dos municípios, o Sistema Único 
de Saúde (SUS) é dirigido 

(A)	 pelo	Ministério	da	Saúde.
(B)	 pela	Secretaria	Federal	de	Saúde.
(C)	 pela	Secretaria	Municipal	de	Saúde.
(D)	 pela	 Secretaria	 Estadual	 de	 Saúde	 ou	 órgão	

equivalente.
(E) pelos Hospitais Particulares com convênio com o 

SUS.

QUESTÃO 26
Em relação ao desenvolvimento e implantação 
de medidas de proteção coletivas contra 
agentes de risco ambientais e o uso de EPI, 
segundo a NR-9, é correto afirmar que

(A) as medidas que previnam a liberação desses 
agentes no ambiente de trabalho possuem 
prioridade hierárquica sobre as medidas que 
eliminam ou reduzam a utilização ou a formação 
desses	agentes	prejudiciais	à	saúde.	

(B) as medidas que reduzam os níveis ou a 
concentração desses agentes no ambiente de 
trabalho possuem prioridade hierárquica sobre 
as medidas que eliminam ou reduzam a utilização 
ou a formação desses agentes prejudiciais à 
saúde.

(C) as medidas que eliminam ou reduzam a 
utilização ou a formação de agentes prejudiciais 
à	 saúde	 possuem	 prioridade	 hierárquica	 sobre	
as medidas que previnam a liberação desses 
agentes no ambiente de trabalho.

(D) a utilização de EPI deve ser a primeira medida 
de	proteção	a	ser	 tomada,	após	a	 identificação	
dos agentes de risco ambientais.

(E)	 não	é	necessário	informar	aos	trabalhadores	as	
eventuais limitações de proteção das medidas 
de proteção coletiva.

QUESTÃO 27
De acordo com o anexo I do quadro II da NR-7, 
qual é o tipo e as características principais da 
perda auditiva por níveis de pressão sonora 
elevados?

(A) Tipo mecânica; tem como características 
principais a irreversibilidade e a progressão 
gradual com o tempo de exposição ao risco.

(B) Tipo mecânica; tem como características 
principais a reversibilidade e a progressão 
gradual com o tempo de exposição ao risco.

(C) Tipo sensorioneural; tem como características 
principais a reversibilidade e a progressão 
gradual com o tempo de exposição ao risco.

(D) Tipo sensorioneural; tem como características 
principais a irreversibilidade e a progressão 
gradual com o tempo de exposição ao risco.

(E) Tipo sensorioneural; tem como características 
principais a irreversibilidade e a progressão 
repentina com o tempo de exposição ao risco.

QUESTÃO 28
Os gases com baixa solubilidade na água, 
que podem alcançar os alvéolos pulmonares, 
onde produzirão ação irritante intensa são 
classificados como

(A) gases irritantes das vias respiratórias superiores.
(B) gases irritantes pulmonares.
(C)	 gases	asfixiantes	químicos.
(D)	 gases	asfixiantes	simples.
(E)	 gases	anestésicos.

QUESTÃO 29
Conforme a NR-32, em relação aos lavatórios 
e pias de serviços de saúde, é correto afirmar 
que todos os lavatórios e pias devem

(A) possuir torneiras ou comandos que dispensem 
o contato das mãos quando do fechamento da 
água.

(B) possuir torneiras ou comandos que dispensem o 
contato das mãos quando da abertura da água. 

(C) possuir torneiras ou comandos que dispensem 
o contato das mãos quando da abertura e do 
fechamento da água. 

(D) ser providos de sabão sólido. 
(E) ser providos de toalhas de pano permanentes.

QUESTÃO 30
De acordo com a instrução normativa INSS/
PRES nº 45 de agosto de 2010, a quem cabe 
comunicar o agravamento do acidente à 
perícia médica?

(A)	 Ao	técnico	de	segurança	do	trabalho.
(B) Ao Líder do SESMT.
(C) Ao Empregador.
(D)	 Ao	técnico	da	Reabilitação	Profissional.	
(E)	 Ao	técnico	da	Reabilitação	Laboral.

QUESTÃO 31
Um técnico de segurança do trabalho de um 
hospital irá realizar a avaliação da exposição 
ocupacional a agentes químicos. Ele quer 
identificar o exposto de maior risco na 



9 Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho

função de auxiliar de laboratório. Qual das 
alternativas a seguir apresenta a correta 
identificação e entendimento de um dos 
fatores a ser considerado na identificação do 
exposto de maior risco?

(A) O fator distância da fonte de geração do material 
perigoso.	O	auxiliar	de	laboratório	que	fica	mais	
longe dos produtos químicos usados na limpeza e 
desinfecção	deve	ser	identificado	como	indivíduo	
exposto de maior risco.

(B) O fator movimentação do empregado. O auxiliar 
de laboratório que permanece mais tempo no 
local de trabalho quando as concentrações 
de agentes químicos estão mais altas pode 
caracterizar um indivíduo exposto de maior risco.

(C) O fator movimentação de ar dentro da sala. O 
indivíduo exposto de maior risco geralmente 
está no local da sala onde o ar contaminado não 
circula por ele. 

(D) O fator movimentação do empregado. O auxiliar 
de laboratório que permanece menos tempo 
no local de trabalho quando as concentrações 
de agentes químicos estão mais altas deve ser 
identificado	 como	 indivíduo	 exposto	 de	 maior	
risco.

(E) O fator hábito de trabalho. O auxiliar de laboratório 
que evita a dispersão de agentes químicos no 
ambiente	de	trabalho	deve	ser	identificado	como	
indivíduo exposto de maior risco.

QUESTÃO 32
Em relação ao Mapa de Riscos, assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A)	 Um	 de	 seus	 objetivos	 é	 reunir	 as	 informações	
necessárias para estabelecer o diagnóstico da 
situação	de	 segurança	e	 saúde	no	 trabalho	na	
empresa.

(B)	 É	 atribuição	 do	 SESMT	 identificar	 os	 riscos	
do processo de trabalho e elaborar o mapa de 
riscos,	com	a	participação	do	maior	número	de	
trabalhadores, com assessoria da CIPA, onde 
houver.

(C)	 Uma	de	suas	etapas	é	conhecer	o	processo	de	
trabalho no local analisado.

(D)	 Uma	de	suas	etapas	é	identificar	os	indicadores	
de	saúde,	como	acidentes	de	trabalho	ocorridos.

(E) No Mapa de Risco, os riscos físicos devem ser 
representados pela cor verde.

QUESTÃO 33
De acordo com a NR-4, o impedimento do 
exercício profissional dos componentes 
dos Serviços Especializados em Engenharia 
de Segurança e em Medicina do Trabalho 
constitui infração classificada no grau

(A) I1.
(B) I2.
(C) I3.
(D)	 I4.
(E) I5.
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QUESTÃO 34
Observe o quadro a seguir que mostra a distribuição de empregados de um hospital que possui 110 
empregados: 

Com base nessas informações e no disposto na NR-4, podemos afirmar que
(A) o dimensionamento do SESMT deste hospital deve ser em função do grau de risco da atividade principal, ou 

seja, 1.
(B) o dimensionamento do SESMT deste hospital deve ser em função do grau de risco 3, obedecido o disposto no 

Quadro	II	da	NR-4.
(C) se a quantidade de empregados na atividade principal aumentasse para 51, e a quantidade de empregados 

das demais atividades permanecesse, o dimensionamento do SESMT deste hospital seria em função do grau 
de risco 1.

(D)	 se	a	quantidade	de	empregados	na	atividade	principal	aumentasse	para	54,	e	a	quantidade	de	empregados	
das demais atividades permanecesse, o dimensionamento do SESMT deste hospital seria em função do grau 
de risco 1.

(E) se a quantidade de empregados na atividade principal aumentasse para 57, e a quantidade de empregados 
das demais atividades permanecesse, o dimensionamento do SESMT deste hospital seria em função do grau 
de risco 1.

QUESTÃO 35
De acordo com a NR-32, o trabalhador que realize atividades em áreas onde existam fontes de radiações 
ionizantes deve:

(A) permanecer nestas áreas o maior tempo possível para a realização do procedimento.
(B) ter conhecimento dos riscos radiológicos associados ao seu trabalho.
(C) estar capacitado inicialmente, e depois a cada 2 anos, em proteção química.
(D) estar capacitado inicialmente, e depois a cada 2 anos, em proteção biológica.
(E) estar sob monitoração individual de dose de radiação não ionizante, nos casos em que a exposição seja 

ocupacional.

QUESTÃO 36
De acordo com a instrução normativa INSS/PRES nº 45 de agosto de 2010, em quantas vias deve ser 
preenchida a CAT e a quem devem ser destinadas essas vias?

(A) Em três vias. Primeira via ao INSS; segunda via ao segurado ou dependente; terceira via ao sindicato dos 
trabalhadores.

(B) Em três vias. Primeira via ao INSS; segunda via ao segurado ou dependente; terceira via à empresa.
(C) Em quatro vias. Primeira via ao INSS; segunda via ao segurado ou dependente; terceira via ao sindicato dos 

trabalhadores; quarta via à empresa.
(D) Em cinco vias. Primeira via ao INSS; segunda via ao segurado ou dependente; terceira via ao sindicato dos 

trabalhadores; quarta via à empresa; quinta via ao MTE.
(E) Em três vias. Primeira via ao INSS; segunda via ao segurado; terceira via à empresa.

QUESTÃO 37
Devido a mudanças no cenário econômico, uma empresa está reduzindo o número de funcionários de 
seu quadro efetivo. Em relação à situação da CIPA, conforme a NR-5, é correto afirmar que

(A)	 a	CIPA	poderá	ter	seu	número	de	representantes	reduzido,	antes	do	término	do	mandato	de	seus	membros.
(B)	 a	CIPA	poderá	ter	seu	número	de	representantes	reduzido,	antes	do	término	do	mandato	de	seus	membros,	

porém	não	poderá	ser	desativada	pelo	empregador.
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e o calendário anual das reuniões ordinárias, 
deve ser encaminhada ao Sindicato dos 
Trabalhadores da categoria no prazo máximo de 
cinco dias após a posse do novo mandato.

(D) O empregador deve fornecer cópias das atas de 
eleição e posse apenas aos membros titulares 
da CIPA, mediante recibo.

(E) A documentação referente ao processo eleitoral 
da CIPA, incluindo as atas de eleição e de posse e 
o calendário anual das reuniões ordinárias, deve 
ser	 encaminhada	 ao	 Ministério	 da	 Previdência	
Social, quando solicitada.

QUESTÃO 41
A evolução de um incêndio pode ser 
representada por um ciclo com 3 fases 
características:

Quando o incêndio evolui e ocorre a 
oxigenação do ambiente, através de portas 
e janelas, o incêndio ganha ímpeto. Os 
materiais passam a ser aquecidos por 
convecção e radiação. O aquecimento vai 
ocorrendo de forma generalizada até todos os 
materiais combustíveis atingirem seu ponto 
de ignição e queimarem de forma instantânea 
e simultânea, aumentando a pressão interna 
do local. Como é conhecida esta queima de 
todos os combustíveis simultaneamente?

(A) Backdraft.
(B) Flash over.
(C)	 Inflamação	localizada.
(D) Ponto de virada.
(E) Ponto culminante.

(C)	 a	CIPA	poderá	ter	seu	número	de	representantes	
reduzido,	 após	 o	 término	 do	mandato	 de	 seus	
membros.

(D) mesmo se a empresa vier a encerrar suas 
atividades a CIPA não poderá ser desativada.

(E) a CIPA poderá ser desativada pelo empregador 
antes	do	término	do	mandato	de	seus	membros.

QUESTÃO 38
De acordo com a NR-12, os manuais de 
máquinas e equipamentos devem, EXCETO

(A) ser escritos na língua portuguesa – Brasil – com 
caracteres de tipo e tamanho que possibilitem a 
melhor legibilidade possível, acompanhado das 
ilustrações explicativas.

(B) ser objetivos, claros, sem ambiguidades e em 
linguagem de fácil compreensão.

(C) ter sinais e avisos referentes à segurança 
realçados na cor verde.

(D) permanecer disponíveis a todos os usuários nos 
locais de trabalho.

(E) ser reconstituídos pelo empregador, sob 
responsabilidade	 de	 profissional	 legalmente	
habilitado, quando os manuais forem inexistentes 
ou extraviados.

QUESTÃO 39
Um trabalhador apresenta debilidade 
muscular, distúrbio emocional e deficiência 
visual. Estes fatores são exemplos de fator

(A) de ato inseguro.
(B) pessoal de segurança.
(C) de condições inseguras.
(D) pessoal de insegurança.
(E) pessoal de tolerância.

QUESTÃO 40
De acordo com a NR-5, assinale a alternativa 
correta.

(A) A documentação referente ao processo eleitoral 
da CIPA, incluindo as atas de eleição e de posse 
e o calendário anual das reuniões ordinárias, 
deve	 ficar	 no	 estabelecimento	 à	 disposição	 da	
fiscalização	do	Ministério	do	Trabalho	e	Emprego.

(B) A documentação referente ao processo eleitoral 
da CIPA, incluindo as atas de eleição e de posse 
e o calendário anual das reuniões ordinárias, 
deve ser encaminhada ao Sindicato dos 
Trabalhadores da categoria no prazo máximo de 
um dia após a posse do novo mandato.

(C) A documentação referente ao processo eleitoral 
da CIPA, incluindo as atas de eleição e de posse 
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QUESTÃO 42
Sobre a sinalização de segurança em 
máquinas e equipamentos, conforme a NR-
12, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) A sinalização de segurança pode ser usada para 
advertir os trabalhadores e terceiros sobre os 
riscos a que estão expostos.

(B) A sinalização de segurança compreende a 
utilização de cores, símbolos, inscrições, sinais 
luminosos ou sonoros, entre outras formas de 
comunicação	de	mesma	eficácia.

(C) A sinalização de segurança deve ser adotada 
em	 todas	as	 fases	de	utilização	e	 vida	útil	 das	
máquinas e equipamentos.

(D) As inscrições das máquinas e equipamentos 
devem indicar o risco utilizando somente a 
inscrição de “perigo”.

(E) Exceto quando houver previsão em outras 
Normas Regulamentadoras, deve ser adotada 
a cor azul na comunicação de paralisação e 
bloqueio de segurança para manutenção de 
máquinas e equipamentos.

QUESTÃO 43
A exposição ocupacional ao laser ocorre 
em hospitais e clínicas que o utilizam em 
diagnóstico e tratamentos médicos. Ele pode 
ser utilizado em unidades cirúrgicas de corte. 
Em relação ao laser, podemos afirmar que

(A)	 segundo	 o	 anexo	 7	 da	 NR-15	 o	 laser	 é	 uma	
radiação ionizante. 

(B)	 o	 anexo	 7	 da	 NR-15	 recomenda	 limites	 de	
tolerância para o laser.

(C)	 o	anexo	7	da	NR-15	determina	que	as	operações	
ou atividades que exponham os trabalhadores 
ao laser, sem a proteção adequada, serão 
consideradas insalubres de grau máximo.

(D)	 o	anexo	7	da	NR-15	determina	que	as	operações	
ou atividades que exponham os trabalhadores 
ao laser, sem a proteção adequada, serão 
consideradas insalubres, em decorrência de 
laudo de inspeção realizada no local de trabalho.

(E)	 os	 lasers	 são	 classificados	 em	 três	 classes,	
dependendo	do	efeito	sobre	a	saúde.

QUESTÃO 44
Com base no disposto no decreto nº 
3.048/1999 modificado pelo decreto nº 
4.882/2003 e na instrução normativa INSS/
DC nº 99/2003, podemos afirmar que a 
aposentadoria especial devido à exposição 
ao agente físico calor será concedida quando 

(A) essa exposição for originada exclusivamente 
por	fontes	artificiais	e	quando	ela	ultrapassar	os	

limites	 de	 tolerância	 definidos	 no	Anexo	 III	 da	
NR-15	ou	NHO-06	da	FUNDACENTRO.

(B)	 essa	exposição	for	originada	por	fontes	artificiais	
e naturais e quando ela ultrapassar os limites de 
tolerância	 definidos	 no	Anexo	 III	 da	 NR-15	 ou	
NHO-06	da	FUNDACENTRO.

(C)	 o	trabalhador	ficar	exposto	ao	agente	físico	calor,	
de modo habitual e permanente, não ocasional e 
nem intermitente, por 15 anos.

(D)	 o	trabalhador	ficar	exposto	ao	agente	físico	calor,	
de modo habitual e permanente, não ocasional e 
nem intermitente por 20 anos.

(E)	 o	trabalhador	ficar	exposto	ao	agente	físico	calor,	
de modo habitual e permanente, não ocasional e 
nem intermitente, por 10 anos.

QUESTÃO 45
De acordo com a norma ABNT NBR 
14276:2006, qual das alternativas a seguir 
NÃO é um critério básico para seleção de 
candidatos a brigadista?

(A)	 Permanecer	na	edificação	durante	seu	turno	de	
trabalho.

(B)	 Possuir	boa	condição	física	e	boa	saúde.
(C) Possuir bom conhecimento das instalações.
(D) Pertencer à CIPA.
(E) Ser alfabetizado.

QUESTÃO 46
Na avaliação da sobrecarga térmica de um 
trabalhador, foi constatado que o fator de 
maior influência foi o calor radiante. Com base 
nos conhecimentos de Higiene Ocupacional, 
assinale a alternativa que representa a medida 
de controle mais eficaz para alterar o fator de 
calor radiante.

(A)	 Insuflação	de	ar	fresco	no	local	onde	permanece	
o trabalhador.

(B) Aumento da velocidade de circulação do ar no 
local de trabalho.

(C) Exaustão dos vapores de água emanados do 
processo. 

(D)	 Utilização	 de	 barreiras	 refletoras	 (alumínio	
polido) de radiação infravermelha colocadas 
entre a fonte e o trabalhador.

(E) Redução da velocidade de circulação do ar no 
local de trabalho.

QUESTÃO 47
Compete aos profissionais integrantes do 
SESMT, a análise e registro de acidente de 
trabalho em documento(s) específico(s). 
Segundo a NR-4, as seguintes informações 
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fazem parte deste(s) documento(s), EXCETO
(A) a história e as características do acidente.
(B) os fatores ambientais.
(C) as características do agente.
(D) as condições do(s) indivíduo(s) acidentado(s).
(E) o depoimento de, no mínimo, 3 testemunhas.

QUESTÃO 48
Em relação ao chuveiro de emergência, 
assinale a alternativa correta.

(A) É um equipamento de proteção individual e, 
segundo	a	NR-32,	é	imprescindível	em	todos	os	
setores de um hospital.

(B) É um equipamento de proteção coletiva e, 
segundo	a	NR-32,	deve	existir	5	chuveiros	para	
cada 100 trabalhadores.

(C) É um equipamento de proteção coletiva e, 
segundo	a	NR-32,	deve	existir	10	chuveiros	para	
cada 100 trabalhadores.

(D) É um equipamento de proteção individual e, 
segundo	a	NR-32,	deve	existir	10	chuveiros	para	
cada 100 trabalhadores.

(E)	 Segundo	a	NR-32,	quando	houver	risco	químico	
com quimioterápicos antineoplásicos, o vestiário 
deve dispor de chuveiro de emergência.

QUESTÃO 49
Em relação à CNEN e ao PPR mencionados 
na NR-32, assinale a alternativa correta.

(A)	 CNEN	é	a	Comissão	Nuclear	de	Energia	Natural.	
Quando existir exposição a radiações ionizantes, 
é	 obrigatório	 manter	 no	 local	 de	 trabalho	 e	 à	
disposição da inspeção do trabalho o Plano de 
Proteção Respiratória – PPR, aprovado pela 
CNEN.

(B)	 CNEN	 é	 a	 Comissão	 Nacional	 de	 Energia	
Nuclear. Quando existir exposição a radiações 
ionizantes,	 é	 obrigatório	 manter	 no	 local	 de	
trabalho e à disposição da inspeção do trabalho o 
Plano de Proteção Radiológica – PPR, aprovado 
pela CNEN.

(C)	 CNEN	é	a	Comissão	Nuclear	de	Energia	Natural.	
Quando existir exposição a radiações ionizantes, 
é	 obrigatório	 manter	 no	 local	 de	 trabalho	 e	 à	
disposição da inspeção do trabalho o Plano de 
Proteção Radiológica – PPR, aprovado pela 
CNEN.

(D) O PPR aprovado pela CNEN não deve fazer 
parte do PPRA.

(E) O PPR aprovado pela CNEN deve fazer parte do 
PPRA somente se existir exposição às radiações 
gama.

QUESTÃO 50
Com base no texto da NR-17, em relação à 
análise ergonômica do trabalho, é correto 
afirmar que

(A) a análise ergonômica do trabalho deve ser 
realizada por um engenheiro de segurança do 
trabalho.

(B) a análise ergonômica do trabalho deve abordar, 
no mínimo, os aspectos relacionados ao 
mobiliário.

(C) a análise ergonômica do trabalho deve abordar, 
no mínimo, os aspectos relacionados aos 
equipamentos.

(D) no trabalho em teleatendimento/telemarketing, 
conforme	 determinado	 no	 Anexo	 II	 da	 NR-
17,	 o	 Programa	 de	Controle	Médico	 de	 Saúde	
Ocupacional	 –	 PCMSO	 –	 além	 de	 atender	 à	
Norma Regulamentadora nº 7(NR 7), deve 
necessariamente reconhecer e registrar os 
riscos	identificados	na	análise	ergonômica.

(E) a análise ergonômica do trabalho deve abordar, 
no mínimo, os aspectos relacionados à própria 
organização do trabalho.




