CADERNO: 2

TÉCNICO EM SEGURANÇA
DO TRABALHO
CÓDIGO: ND-43
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 - A duração das provas será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo de
preenchimento do Cartão de Respostas.
2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela
não retornar, será eliminado.
3 - Os 3 (três) últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na
sala até que todos tenham finalizado suas provas e somente poderão sair
juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
4 - O candidato NÃO poderá levar o seu Caderno de Questões (Provas
Objetivas) e NÃO poderá copiar o gabarito (assinalamentos). A imagem
do seu Cartão de Respostas será disponibilizada na página do concurso
em http://concursos.biorio.org.br na data prevista no cronograma.

AGENDA
l
l
l
l
l

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

l

1 - Confira atentamente se este Caderno de Questões (Provas), que
contém 50 (cinquenta) questões objetivas, está completo.
2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e somente
uma correta.
3 - Confira se os seus dados pessoais, o cargo escolhido, indicados no cartão
de respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a
conferência, você deve assinar o cartão de respostas no espaço apropriado.
4 - Confira atentamente se o cargo e o número do caderno que estão
no caderno de questões é o mesmo do que consta em seu cartão de
respostas e na etiqueta com seus dados colada na mesa/cadeira onde
foi designado para sentar. Se notar qualquer divergência, notifique
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.
5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado,
amassado, dobrado nem manchado.
6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada
errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.
7 - No decorrer da prova objetiva o fiscal de sala irá colher a sua digital no
selo que está no seu cartão de respostas.
8 - O fiscal de sala não poderá prestar qualquer esclarecimento sobre o
conteúdo da prova. Caso discorde de qualquer questão o candidato
deverá entrar com recurso administrativo contra as questões na data
prevista no cronograma.

l
l

l
l
l
l

l
l
l

06/12/2015 (Manhã e Tarde), PROVAS
OBJETIVAS/RECEBIMENTO DE TITULOS.
07/12/2015, Divulgação do Gabarito Preliminar
das Provas Objetivas/Exemplares das Provas.
10/12/2015, Disponibilização das Imagens
dos Cartões Respostas das Provas Objetivas.
11/12 e 14/12/2015, Interposição de Recursos
contra as questões das Provas Objetivas.
23/12/2015, Divulgação dos Gabaritos
Definitivos das Provas Objetivas.
23/12/2015, Resultado do Recurso contra
as questões das Provas Objetivas.
29/12/2015, Divulgação Relação Preliminar
das Notas das Provas Objetivas.
05/01 a 06/01/2016, Interposição de
Recursos contra a Relação Preliminar de
Notas da Prova Objetiva.
07/01/2016, Resultado do Recurso contra a
Relação Preliminar de Notas da Prova Objetiva.
07/01/2016, Divulgação da Relação Final
das Notas das Provas Objetivas.
16/01/2016, Relação dos candidatos que
terão os seus títulos analisados.
18/01 a 19/01/2016, Interposição de
Recursos contra a Relação Preliminar de
Notas da Avaliação de Títulos.
25/01/2016, Resultado do Recurso contra as
Notas Preliminares da Avaliação de Títulos.
25/01/2016, Divulgação da Relação Final
das Notas da Avaliação de Títulos.
26/01/2016, Resultado Final do Concurso.

INFORMAÇÕES:
l Tel: (21) 3525-2480 das 09 às 18h
l Internet: http://concursos.biorio.org.br
l E-mail: ifrj2015@biorio.org.br
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 2

“Há quem diga que o único motivo por que os cientistas se
preocupam com o bem-estar dos animais é porque o estresse
e o sofrimento alteram o resultado das pesquisas”.

TEXTO

Sobre as duas formas gráficas sublinhadas, podemos dizer que:

ENTREVISTA

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

PERGUNTA – O que nos dá o direito de submeter outros
seres vivos indefesos ao sofrimento em pesquisas médicas?
RESPOSTA – O fato de que existe um meio termo entre
abusar dos animais e acreditar que eles não devem
ser usados em pesquisas de maneira nenhuma. E não é
preciso ser médico, ou estar envolvido nas pesquisas, para
pensar assim. O caso do Dalai Lama, um líder espiritual
que não come carne, é interessante nesse aspecto. Ele
afirma que devemos tratar os animais com respeito e que
não devemos explorá-los. Especificamente em resposta à
experimentação animal, ele já disse que as perdas são de
curto prazo, mas os benefícios de longo prazo são muitos.
Se surgir a necessidade de sacrificar um animal, afirma o
Dalai Lama, devemos fazê-lo com empatia, causando o
mínimo de dor possível. Menciono o Dalai Lama como um
exemplo de que é possível desenvolver um raciocínio ético
a respeito deste assunto, compatível inclusive com outras
formas de respeito à vida animal, como o vegetarianismo.

As duas formas estão corretas.
As duas formas estão erradas.
Só a primeira forma está errada.
Só a segunda forma está errada.
As duas formas pertencem à mesma classe gramatical.

QUESTÃO 3

A primeira pergunta do entrevistador indica:
(A) um posicionamento contrário ao do entrevistado.
(B) uma posição simpática ao sacrifício de animais nos
laboratórios.
(C) um pensamento religioso apoiado na Bíblia.
(D) uma defesa das pesquisas com animais em função do
progresso.
(E) uma visão muito sentimentalista sobre o sacrifício de
animais.

PERGUNTA – Há quem diga que o único motivo por que os
cientistas se preocupam com o bem-estar dos animais é
porque o estresse e o sofrimento alteram o resultado das
pesquisas. É assim que os cientistas agem?
ENTREVISTADO – Penso que os cientistas são pessoas
extremamente morais. Em nosso laboratório, por exemplo,
os cientistas tratam os animais como indivíduos muito
especiais. Passamos muito tempo cuidando deles, pois
vivemos da pesquisa de animais. Nós nos certificamos de
que eles estão confortáveis e suas necessidades, supridas.
As instalações nas quais a maioria dos animais de pesquisas
são acomodados são muito superiores às dos animais de
estimação.

QUESTÃO 4

A finalidade de o entrevistado citar o posicionamento do Dalai
Lama é:
(A) indicar uma crítica ao que pensam os religiosos.
(B) citar uma famosa liderança religiosa em apoio de suas
opiniões.
(C) mostrar amplo conhecimento a respeito do assunto.
(D) apelar para uma opinião científica semelhante à sua.
(E) demonstrar a sabedoria oriental a respeito do assunto.

QUESTÃO 5

“O fato de que existe um meio termo entre abusar dos animais
e acreditar que eles não devem ser usados em pesquisas de
maneira nenhuma”.
As posições citadas nesse trecho da resposta do entrevistado
indicam:

A entrevista acima é realizada com Michael Conn, que
defende a ideia do uso de cobaias nos laboratórios como
essencial ao progresso da medicina.

(A) respectivamente, uma posição favorável e outra contrária
ao sacrifício de animais.
(B) duas posições contrárias ao emprego de animais em
pesquisas.
(C) duas posições favoráveis ao emprego de animais em
pesquisas.
(D) respectivamente, uma posição contrária e uma favorável
ao sacrifício de animais.
(E) a apresentação de posicionamentos extremamente
sentimentais.

QUESTÃO 1

“Ele afirma que devemos tratar os animais com respeito”;
a forma de reescrever essa frase do texto que apresenta
incorreção ou modificação do sentido original é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Afirma ele que devemos tratar com respeito os animais.
Ele afirma que os animais devem ser tratados com respeito.
Ele afirma respeitosamente que devemos tratar os animais.
Ele afirma que os animais devem ser tratados
respeitosamente.
(E) Devemos tratar os animais com respeito, é o que afirma
ele.
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QUESTÃO 6

(A) Observância da publicidade como exceção e do sigilo como
preceito geral.
(B) Divulgação de informações de interesse público,
independentemente de solicitações.
(C) Utilização de meios de comunicação viabilizados pela
tecnologia da informação.
(D) Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência
na administração pública.
(E) Desenvolvimento do controle social da administração
pública.

“...é possível desenvolver um raciocínio ético a respeito deste
assunto”; a forma de reescrever-se essa frase do texto que
mostra incorreção ou modificação do sentido original é:
(A) é possível o desenvolvimento de um raciocínio ético a
respeito deste assunto.
(B) é possível, a respeito deste assunto, desenvolver um
raciocínio ético
(C) há possibilidade de que se desenvolva um raciocínio ético
a respeito deste assunto.
(D) é possível que se desenvolvesse um raciocínio ético a
respeito deste assunto.
(E) é possível desenvolver-se um raciocínio ético sobre este
assunto.

QUESTÃO 10

Avalie se, de acordo com a Lei nº 12.527/11, cabe aos órgãos
e entidades do poder público, observadas as normas e
procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:
I.

Gestão transparente da informação, propiciando amplo
acesso a ela e sua divulgação.
II. Proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade,
autenticidade e integridade.
III. Proteção da informação sigilosa e da informação
pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade,
integridade e eventual restrição de acesso.

QUESTÃO 7

O entrevistado destaca o fato de que o Dalai Lama não come
carne; a finalidade desse destaque é:
(A) indicar que o Dalai Lama despreza os animais em geral.
(B) mostrar que os hábitos alimentares no mundo variam
bastante.
(C) comprovar que a opinião do Dalai Lama é imparcial.
(D) demonstrar que as pesquisas com animais são
universalmente aceitas.
(E) ironizar uma contradição na opinião do Dalai Lama.

Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 8

“Ele afirma que devemos tratar os animais com respeito e
que não devemos explorá-los. Especificamente em resposta
à experimentação animal, ele já disse que as perdas são de
curto prazo, mas os benefícios de longo prazo são muitos. Se
surgir a necessidade de sacrificar um animal, afirma o Dalai
Lama, devemos fazê-lo com empatia, causando o mínimo de
dor possível. Menciono o Dalai Lama como um exemplo de
que é possível desenvolver um raciocínio ético a respeito deste
assunto...”.

QUESTÃO 11

De acordo com a Lei 11.892/08, os Institutos Federais são
instituições de educação superior, básica e profissional,
pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de
educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades
de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos
e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas. Nesse sentido,
avalie se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):

Entre as formas verbais sublinhadas, aquela que não corresponde
a um infinitivo, mas sim ao futuro do subjuntivo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, apenas.
II, apenas.
I e II, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

 Para efeito da incidência das disposições que regem a
regulação, avaliação e supervisão das instituições e dos
cursos de educação superior, os Institutos Federais são
equiparados às universidades federais.
 É vedado aos Institutos Federais exercer o papel de instituições
acreditadoras e certificadoras de competências profissionais.
 Os Institutos Federais têm autonomia para criar e extinguir
cursos, nos limites de sua área de atuação territorial, bem
como para registrar diplomas dos cursos por eles oferecidos,
mediante autorização do seu Conselho Superior, aplicando-se,
no caso da oferta de cursos a distância, a legislação específica

tratar.
explora(r).
surgir.
sacrificar.
desenvolver.

LEGISLAÇÃO E ÉTICA

As afirmativas são respectivamente:

QUESTÃO 9

A Lei nº 12.527/11 preconiza que os procedimentos nela
previstos destinam-se a assegurar o direito fundamental de
acesso à informação e devem ser executados em conformidade
com os princípios básicos da administração pública e com as
seguintes diretrizes, EXCETO UMA, que está ERRADA. Assinale-a.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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V, V e V.
V, F e V.
F, V e F.
F, F e V.
F, F e F.
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QUESTÃO 12

(A) recusar fé a documentos públicos.
(B) valer-se, ou permitir dolosamente que terceiros tirem
proveito de informação, prestígio ou influência, obtidos
em função do cargo, para lograr, direta ou indiretamente,
proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da
dignidade da função pública.
(C) utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em
serviços ou atividades particulares.
(D) apresentar inassiduidade habitual, assim entendida a falta
ao serviço, por vinte dias, interpoladamente, sem causa
justificada no período de seis meses.
(E) aceitar ou prometer aceitar propinas ou presentes, de
qualquer tipo ou valor, bem como empréstimos pessoais ou
vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições.

Avalie se, de acordo com a Lei 11.892/08, os Institutos Federais
têm, entre outras, as seguintes finalidades e características:
I.

Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos
os seus níveis e modalidades, formando e qualificando
cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos
setores da economia, com ênfase no desenvolvimento
socioeconômico local, regional e nacional.
II. Desenvolver a educação profissional e tecnológica como
processo educativo e investigativo de geração e adaptação
de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e
peculiaridades regionais.
III. Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência
de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à
preservação do meio ambiente.

QUESTÃO 15

Estão corretos:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Avalie se são deveres dos servidores públicos civis:
I.

Exercer com zelo e dedicação as atribuições legais e
regulamentares inerentes ao cargo ou função.
II. Cumprir as ordens superiores, exceto quando
manifestamente ilegais.
III. Atender com presteza ao público em geral, prestando as
informações requeridas, sejam elas protegidas ou não
pelo sigilo.
IV. Manter conduta compatível com a moralidade pública.

I, apenas.
III, apenas.
II e III, apenas.
I e II, apenas.
I, II e III.

QUESTÃO 13

Estão corretos:

De acordo com a Lei 11.892/08, são objetivos dos Institutos
Federais, entre outros, os a seguir listados, EXCETO UM, que
está ERRADO. Assinale-o.

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

(A) Ministrar educação profissional técnica de nível médio,
prioritariamente na forma de cursos integrados, para os
concluintes do ensino fundamental e para o público da
educação de jovens e adultos.
(B) Ministrar cursos de formação inicial e continuada
de trabalhadores, objetivando a capacitação, o
aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de
profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas
áreas da educação profissional e tecnológica.
(C) Realizar
pesquisas
aplicadas,
estimulando
o
desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas,
estendendo seus benefícios à comunidade.
(D) Apoiar processos educativos que levem à emancipação
do cidadão na perspectiva do desenvolvimento
socioeconômico local e regional e desestimular os que
levem à geração de trabalho e renda.
(E) Desenvolver atividades de extensão de acordo com os
princípios e finalidades da educação profissional e tecnológica,
em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos
sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e
difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos.

I e II, apenas.
III e IV, apenas.
I, II e IV, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.

INFORMÁTICA
QUESTÃO 16

No uso dos recursos do browser Firefox Mozilla, um ícone deve
ser acionado para verificar o andamento dos downloads. Esse
ícone é:

(A)
(B)
(C)

QUESTÃO 14

De acordo com a Lei 8027/90, que dispõe sobre normas de
conduta dos servidores públicos civis da União, das Autarquias
e das Fundações Públicas, são faltas administrativas puníveis
com a pena de demissão a bem do serviço público, entre outras,
as seguintes, EXCETO UMA, que está ERRADA. Assinale-a.

(D)

(E)
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QUESTÃO 20

QUESTÃO 17

Observe a planilha abaixo, criada no Excel 2013 BR.

No trabalho com computadores, os funcionários do IFRJ têm
preocupação com a segurança de dados e, por isso, geram
cópias de segurança por meio do uso de pen-drives e discos
rígidos como mídias no armazenamento das informações.
Tendo por objetivo garantir a integridade dos dados, essa é
uma atividade de alta importância no contexto da informática
conhecida como:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Para determinar o menor número entre todos os números
no intervalo de A3 a E3, deve ser inserida em F3 a seguinte
expressão:

firewall.
backup.
swap.
sniffer.
spyware.

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

QUESTÃO 18

Um funcionário de nível médio do IFRJ está trabalhando em
um microcomputador com sistema operacional Windows 8.1
BR e executou um atalho de teclado, que permite a alternância
de acesso a programas em execução concorrente, por meio de
uma janela de diálogo. Esse atalho de teclado corresponde a
pressionar, em sequência, as teclas

=MENOR(A3:E3;1)
=MENOR(A3:E3)
=MENOR(A3:E3:1)
=MENOR(A3;E3)
=MENOR(A3;E3:1)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21

e:

Avalie se as seguintes regras de segurança, entre outras, devem
ser respeitadas em todos os laboratórios:
I.

Evitar executar um experimento sozinho, pois em caso de
acidente, pode haver dificuldade em obter ajuda.
II. Os experimentos perigosos não devem ser executados fora do
horário de trabalho, pelo mesmo motivo exposto no item acima.
III. Sempre informar os colegas quando der início a um
experimento de risco.
IV. Organizar seu local de trabalho antes de iniciar um
experimento, inclusive prevendo o espaço físico necessários
e a utilização de aparelhos como centrífugas, estufas e outros.
V. Dentro do laboratório sempre usar avental, sapatos
fechados e calça comprida; quando necessário, usar luvas,
óculos de segurança, protetor auricular, etc.

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

Estão corretas:

(E)

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

QUESTÃO 19

No Word 2013 BR, para alterar a cor do texto, deve-se acionar
o seguinte ícone:

I, II e V, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II, IV e V, apenas.
II, III, IV e V, apenas.
I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 22

(A)

Para evitar a contaminação por material biológico, todo
material contaminado por vírus, microrganismos, qualquer
organismo geneticamente modificado ou derivado biológico
que ofereça risco à saúde deve ser:

(B)

(A) autoclavado (pelo tempo adequado) ou tratado com
solução de hipoclorito ou lisofórmio antes do descarte.
(B) incinerado.
(C) descartado no lixo comum.
(D) embalado em saco plástico preto e resistente e levado
para aterros sanitários.
(E) congelado e descartado.

(C)
(D)
(E)
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QUESTÃO 23

QUESTÃO 25

“Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho
a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo
exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do
art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação
funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente
ou temporária, da capacidade para o trabalho.”

Ruído, vibração, radiação ionizante e não-ionizante e
temperaturas extremas são classificados como fatores de risco
ocupacional do seguinte grupo:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(Art. 19, Lei 8.213/91).

Em relação ao tema, avalie as afirmativas a seguir:
I.

A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas
coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde
do trabalhador.
II. Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a
empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do
trabalho.
III. É dever da empresa prestar informações pormenorizadas
sobre os riscos da operação a executar e do produto a
manipular.
IV. Os sindicatos e entidades representativas de classe
fiscalizarão e acompanharão o fiel cumprimento de
todas os acontecimentos que porventura caracterizarem
acidente de trabalho.

QUESTÃO 26

A Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho - PNSST
tem por princípios, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

universalidade.
prevenção.
diálogo social.
precedência das ações de assistência, reabilitação e
reparação sobre as de promoção, proteção e prevenção.
(E) integralidade.

QUESTÃO 27

Estão corretas as afirmativas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

As ações no âmbito da PNSST devem constar do Plano Nacional
de Segurança e Saúde no Trabalho; avalie se tais ações devem
desenvolver-se, entre outras, de acordo com as seguintes
diretrizes:

I e II, apenas.
III e IV, apenas.
I, II e III, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.

I.

inclusão de todos trabalhadores brasileiros no sistema
nacional de promoção e proteção da saúde.
II. harmonização da legislação e a articulação das ações de
promoção, proteção, prevenção, assistência, reabilitação e
reparação da saúde do trabalhador.
III. adoção de medidas especiais para atividades laborais de
alto risco.
IV. promoção da implantação de sistemas e programas de
gestão da segurança e saúde nos locais de trabalho.

QUESTÃO 24

Avalie se são consideradas acidentes de trabalho as seguintes
ocorrências:
I.

Doença profissional produzida ou desencadeada pelo
exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e
constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério
do Trabalho e da Previdência Social.
II. Doença do trabalho adquirida ou desencadeada em função
de condições especiais em que o trabalho é realizado
e com ele se relacione diretamente e constante da
respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho
e da Previdência Social.
III. Doença degenerativa.
IV. Doença inerente à faixa etária.

Estão corretas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Estão corretas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

físicos.
químicos.
biológicos.
ergonômicos.
mecânicos.

I e II, apenas.
III e IV, apenas.
I, II e III, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.
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QUESTÃO 28

(D) o mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de
quatro anos, permitida uma reeleição.
(E) é vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do
empregado eleito para cargo de direção de Comissões
Internas de Prevenção de Acidentes desde o registro de
sua candidatura até um ano após o final de seu mandato.

Avalie se, de acordo com a NR 4, que dispõe sobre Serviços
Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina
do Trabalho (SESMT), as afirmativas a seguir são falsas (F) ou
verdadeiras (V):
 As empresas privadas e públicas, os órgãos públicos da
administração direta e indireta e dos poderes Legislativo e
Judiciário que possuam empregados regidos pela Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT, manterão obrigatoriamente Serviços
Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho com a finalidade de promover a saúde e proteger a
integridade do trabalhador no local de trabalho.
 O dimensionamento dos Serviços Especializados em
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho
vincula-se à gradação do risco da atividade principal e ao
número total de empregados do estabelecimento.
 Para fins de dimensionamento, os canteiros de obras e
as frentes de trabalho com menos de mil empregados e
situados no mesmo estado, território ou Distrito Federal
não serão considerados como estabelecimentos, mas como
integrantes da empresa de engenharia principal responsável,
a quem caberá organizar os Serviços Especializados em
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho.

QUESTÃO 31

De acordo com a NR 5, cabe ao empregador proporcionar aos
membros da CIPA os meios necessários ao desempenho de
suas atribuições, garantindo tempo suficiente para a realização
das tarefas constantes do plano de trabalho.
Aos empregados cabem as seguintes tarefas, EXCETO:
(A) participar da eleição de seus representantes.
(B) colaborar com a gestão da CIPA.
(C) coordenar e supervisionar as atividades da CIPA, zelando
para que os objetivos propostos sejam alcançados.
(D) indicar à CIPA, ao SESMT e ao empregador situações de
riscos e apresentar sugestões para melhoria das condições
de trabalho.
(E) observar e aplicar no ambiente de trabalho as
recomendações quanto à prevenção de acidentes e
doenças decorrentes do trabalho.

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F, V e V.
V, V e V.
V, F e F.
F, V e F.
V, F e V.

QUESTÃO 32

Avalie se a NR 6 preconiza que a empresa é obrigada a fornecer
aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco,
em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas
seguintes circunstâncias:

QUESTÃO 29

I.

sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam
completa proteção contra os riscos de acidentes do
trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho.
II. enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem
sendo implantadas.
III. para atender a situações de emergência.

Segundo a NR 4, e de acordo com o estabelecido no Quadro
II, anexo à Norma, o técnico de segurança do trabalho deve
dedicar a seguinte quantidade de horas por dia para as
atividades dos Serviços Especializados em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

2 horas.
4 horas.
6 horas.
8 horas.
10 horas.

Assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 30

“A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA - tem como
objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho,
de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a
preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador.” (NR 5)

apenas a circunstância I está correta.
apenas as circunstâncias I e II estão corretas.
apenas as circunstâncias I e III estão corretas.
apenas as circunstâncias II e III estão corretas.
as circunstâncias I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 33

De acordo com a NR 7, os exames médicos periódicos para
trabalhadores com idade entre 18 e 45 anos (que não estejam
expostos a riscos ou a situações de trabalho que impliquem
o desencadeamento ou agravamento de doença ocupacional
ou que sejam portadores de doenças crônicas) devem ser
realizados com o seguinte intervalo mínimo:

Em relação à organização da CIPA, NÃO é correto afirmar que:
(A) será composta de representantes do empregador e dos
empregados.
(B) os representantes dos empregadores, titulares e suplentes,
serão por eles designados.
(C) os representantes dos empregados, titulares e suplentes,
serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem,
independentemente de filiação sindical, exclusivamente
os empregados interessados.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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1 ano.
2 anos.
3 anos..
4 anos.
5 anos.
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QUESTÃO 34

QUESTÃO 37

A NR 9 “estabelece a obrigatoriedade da elaboração e
implementação, por parte de todos os empregadores e instituições
que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA visando à preservação
da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da
antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle
da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham
a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a
proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.”

O exercício de trabalho em condições de insalubridade de grau
máximo, como descritos na NR 15, assegura ao trabalhador a
percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo da
região, equivalente a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Avalie se a etapa de reconhecimento dos riscos ambientais deve
conter, entre outros, os seguintes itens, quando aplicáveis:
I.
II.
III.
IV.
V.

identificação do risco e determinação e localização das
possíveis fontes geradoras;
identificação das possíveis trajetórias e dos meios de
propagação dos agentes no ambiente de trabalho;
identificação das funções e determinação do número de
trabalhadores expostos;
possíveis danos à saúde relacionados aos riscos
identificados, disponíveis na literatura técnica;
descrição das medidas de controle já existentes.

QUESTÃO 38

A NR 17 “visa a estabelecer parâmetros que permitam a
adaptação das condições de trabalho às características
psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar
um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente.
As condições de trabalho incluem aspectos relacionados
ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao
mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais do
posto de trabalho e à própria organização do trabalho”.

Estão corretos os itens:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em relação a levantamento, transporte e descarga individual
de materiais, as seguintes afirmativas estão corretas, EXCETO:

I, III e V, apenas.
II, IV e V, apenas.
I, II, III e IV, apenas.
II, III, IV e V, apenas.
I, II, III, IV e V.

(A) Trabalhador jovem designa todo trabalhador com idade
inferior a dezoito anos e maior de quatorze anos.
(B) Não deverá ser exigido nem admitido o transporte manual
de cargas, por um trabalhador cujo peso seja suscetível de
comprometer sua saúde ou sua segurança.
(C) Todo trabalhador designado para o transporte manual
regular de cargas, que não as leves, deve receber
treinamento ou instruções satisfatórias quanto aos
métodos de trabalho que deverá utilizar, com vistas a
salvaguardar sua saúde e prevenir acidentes.
(D) Quando mulheres e trabalhadores jovens forem
designados para o transporte manual de cargas, o peso
máximo destas cargas deverá ser nitidamente superior
àquele admitido para os homens.
(E) O transporte e a descarga de materiais feitos por
impulsão ou tração de vagonetes sobre trilhos, carros de
mão ou qualquer outro aparelho mecânico deverão ser
executados de forma que o esforço físico realizado pelo
trabalhador seja compatível com sua capacidade de força
e não comprometa a sua saúde ou a sua segurança.

QUESTÃO 35

Ainda com base na NR 9, em relação a medidas de controle,
considere as seguintes medidas de proteção coletiva:
a) Medidas que eliminem ou reduzam a utilização ou a
formação de agentes prejudiciais à saúde.
b) Medidas que previnam a liberação ou disseminação desses
agentes no ambiente de trabalho.
c) Medidas que reduzam os níveis ou a concentração desses
agentes no ambiente de trabalho.
O estudo, desenvolvimento e implantação de medidas de
proteção coletiva deve obedecer à seguinte hierarquia:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a, b, c.
b, a, c.
a, c, b.
b, c, a.
c, a, b.

QUESTÃO 36

A NR 15 estabelece, em seu Anexo 1, para ruído contínuo ou
intermitente de 100 decibéis, o seguinte tempo máximo de
exposição diária:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

10%.
25%.
40%.
60%.
100%.

5 minutos.
1 hora.
2 horas.
4 horas.
8 horas.
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QUESTÃO 39

QUESTÃO 42

De acordo com a NR 17, sempre que o trabalho puder ser
executado na posição sentada, o posto de trabalho deve ser
planejado ou adaptado para esta posição. Nessas condições,
avalie se os assentos utilizados nos postos de trabalho devem
atender aos seguintes requisitos mínimos de conforto:

De acordo com a NR 26, para aparelhos de proteção e combate
a Incêndios e caixas de alarme deve ser usada a cor:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

Altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da
função exercida.
II. Características de pouca ou nenhuma conformação na
base do assento.
III. Borda frontal pontiaguda.
IV. Encosto com forma levemente adaptada ao corpo para
proteção da região lombar.

QUESTÃO 43

Com base na NBR 10.004/04 e na resolução CONAMA 23/96,
os resíduos sólidos que apresentam riscos à saúde pública e
ao meio ambiente, exigindo tratamento e disposição especiais
por serem inflamáveis, corrosivos, reativos, tóxicos e causarem
doenças são classificados como:

Estão corretos:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

vermelha.
verde.
azul.
laranja.
amarela.

I e III, apenas.
I, II e IV, apenas.
II e IV, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.

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

QUESTÃO 40

A NR 23 refere-se a proteção contra incêndio. Em relação ao
tema, NÃO é correto afirmar que:

Classe I – perigosos.
Classe II – inertes.
Classe III – não inertes.
Classe IV – hiperperigosos.
Classe V – ultraperigosos.

QUESTÃO 44

De acordo com a NR 9, consideram-se agentes físicos as
diversas formas de energia a que possam estar expostos os
trabalhadores. São exemplos de agentes físicos, EXCETO:

(A) Todos os empregadores devem adotar medidas de
prevenção de incêndios, em conformidade com a legislação
estadual e as normas técnicas aplicáveis.
(B) O empregador deve providenciar para todos os
trabalhadores informações sobre: a) utilização dos
equipamentos de combate ao incêndio; b) procedimentos
para evacuação dos locais de trabalho com segurança; c)
dispositivos de alarme existentes.
(C) Os locais de trabalho deverão dispor de saídas, em
número suficiente e dispostas de modo que aqueles que
se encontrem nesses locais possam abandoná-los com
rapidez e segurança, em caso de emergência.
(D) As aberturas, saídas e vias de passagem devem ser
claramente assinaladas por meio de placas ou sinais
luminosos, indicando a direção da saída.
(E) Toda saída de emergência deverá ser fechada à chave ou
presa durante a jornada de trabalho.

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

ruído.
gases.
vibrações.
temperaturas extremas.
radiações ionizantes e não ionizantes.

QUESTÃO 45

Ainda de acordo com a NR 9, agentes biológicos são aqueles
oriundos da manipulação, transformação e modificação de
seres vivos microscópicos. Avalie se são agentes biológicos:
I.
II.
III.
IV.
V.

QUESTÃO 41

De acordo com a NR 24, os gabinetes sanitários devem
apresentar as seguintes características, EXCETO:

Genes.
Bactérias.
Fumos.
Vírus.
Vapores.

São de fato agentes biológicos apenas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) ser instalados em compartimentos individuais, separados.
(B) ser ventilados para o exterior.
(C) ser dotados de portas independentes, desprovidas de
fecho.
(D) ser mantidos em estado de asseio e higiene.
(E) possuir recipientes com tampa, para guarda de papéis
servidos, quando não ligados diretamente à rede ou
quando sejam destinados às mulheres.

10

I, II e III.
III, IV e V.
I, III e V.
II, III, IV e V.
I, II, III e IV.
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QUESTÃO 46

QUESTÃO 48

Avalie se as afirmativas a seguir, relacionadas com a ficha de
informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), são
falsas (F) ou verdadeiras (V):

De acordo com a Lei 8.213/91, que dispõe sobre os planos de
benefícios da Previdência Social, são segurados obrigatórios
da Previdência Social, como empregados, as seguintes pessoas
físicas, EXCETO:

 Fornece informações sobre vários aspectos de produtos
químicos (substâncias ou misturas) quanto à proteção, à
segurança, à saúde e ao meio ambiente. A FISPQ fornece,
para esses aspectos, conhecimentos básicos sobre os
produtos químicos, recomendações sobre medidas de
proteção e ações em situação de emergência.
 Uma FISPQ deve ser aplicada a um produto químico como
um todo.
 A informação a ser fornecida em uma FISPQ deve ser
confidencial.

(A) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à
empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e
mediante remuneração, inclusive como diretor empregado.
(B) aquele que, contratado por empresa de trabalho
temporário, definida em legislação específica, presta
serviço para atender a necessidade transitória de
substituição de pessoal regular e permanente ou a
acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas.
(C) a pessoa física que explora atividade de extração mineral
- garimpo, em caráter permanente ou temporário,
diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou
sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título,
ainda que de forma não contínua.
(D) o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no
Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou
agência de empresa nacional no exterior.
(E) o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem
vínculo efetivo com a União, Autarquias, inclusive em
regime especial, e Fundações Públicas Federais.

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V, V e V.
F, V e V.
V, F e F.
V, V e F.
F, F e F.

QUESTÃO 47

“O fator acidentário de prevenção (FAP) é um multiplicador,
que varia de 0,5 a 2 pontos, a ser aplicado às alíquotas de
1%, 2% ou 3% da tarifação coletiva por subclasse econômica,
incidentes sobre a folha de salários das empresas para custear
aposentadorias especiais e benefícios decorrentes de acidentes
de trabalho.”

QUESTÃO 49

Avalie, com base na NR 17, se são recomendadas as seguintes
condições de conforto nos locais de trabalho onde são executadas
atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constantes,
tais como: salas de controle, laboratórios, escritórios, salas de
desenvolvimento ou análise de projetos, dentre outros, são
recomendadas as seguintes condições de conforto:

(adap. http://www.previdencia.gov.br/a-previdencia/saude-e-seguranca-dotrabalhador/politicas-de-prevencao/fator-acidentario-de-prevencao-fap/)

I. Índice de temperatura efetiva entre 20OC e 23OC.
II. Velocidade do ar superior a 0,75m/s.
III. Umidade relativa do ar inferior a 40 %.

Avalie se as afirmativas a seguir, relativas ao FAP, são falsas (F)
ou verdadeiras (V):
 Varia anualmente.
 É calculado sempre sobre os dois últimos anos de todo o
histórico de acidentalidade e de registros acidentários da
Previdência Social, por empresa.
 Pela metodologia do FAP, as empresas que registrarem
maior número de acidentes ou doenças ocupacionais,
pagam mais. Por outro lado, o Fator Acidentário de
Prevenção aumenta a bonificação das empresas que
registram acidentalidade menor. No caso de nenhum
evento de acidente de trabalho, a empresa paga a metade
da alíquota do SAT/RAT.

Assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 50

“É o conjunto dos conhecimentos científicos relacionados ao
homem e necessários à concepção de instrumentos, máquinas
e dispositivos que possam ser utilizados com o máximo de
conforto, segurança e eficiência.”

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

apenas a condição I está correta.
apenas as condições I e II estão corretas.
apenas as condições I e III estão corretas.
apenas as condições II e III estão corretas.
as condições I, II e III estão corretas.

F, F e F.
V, F e V.
F, V e V.
V, V e F.
V, V e V.

A frase mostra uma possível definição de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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logosofia.
conforterapia.
design.
ergonomia.
acessibilidade laboral.

