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Língua Portuguesa
A COPA DO MUNDO PERDIDA
Chico Alencar, O Globo, 14/02/2014
“O conhecimento do Brasil passa pelo Futebol” (José Lins do
Rego)
A seleção brasileira de futebol tem boas chances de
ganhar a Copa do Mundo. Mas os titulares da política, em
termos de conquistas permanentes para a sociedade, o
propalado “legado social”, já desperdiçaram uma grande
oportunidade.
Fico só no estritamente prometido pelos promotores
do evento esportivo, já que iniciativas em educação e saúde,
por exemplo, nem no banco de reservas ficaram. Recursos não
faltaram, especialmente os públicos. As suntuosas “arenas”
reformadas ou erguidas consumiram R$8,9 bilhões, dos quais
só R$133 milhões da iniciativa privada. É a prova, em concreto
e aço, de que, no Brasil, quando se quer, se faz. Mesmo os
atrasos de praxe são resolvidos rapidamente, com aditivos
contratuais. A junção de trabalho operoso, tecnologia de ponta
e vontade política tudo realiza. E no padrão que a “mestra
Fifa” mandou... O que fazer com os “elefantes brancos” fica
para depois.
Não faltaram recursos também para os Centros de
Treinamento ofertados às 31 seleções que chegarão aqui até
junho. Foram preparados nada menos que 74 estádios e
instalações, em várias cidades. (....) Gol contra mesmo são as
obras de mobilidade urbana. As 56 intervenções viárias e de
transporte de massa previstas nas 12 cidades-sede caíram para
39 - das quais apenas meia dúzia está concluída. Seu impacto
no dia a dia da população será pequeno. Entre o prometido e
o que está sendo entregue há um abismo. É que, ao contrário
do destinado aos equipamentos esportivos, os cortes foram
de R$8,34 bilhões, quase 50% do investimento previsto em
2010. Assim, essas iniciativas resumem-se a acessos aos
estádios e melhorias das vias nos seus entornos. Em Manaus,
o placar das obras viárias não sai do zero, Brasília e Rio só
terão uma e Cuiabá, Salvador e Porto Alegre, duas. Resultados
frustrantes para quem anunciava verdadeiras “goleadas” na
locomoção da população das regiões metropolitanas, de 2014
em diante.
O Brasil fora das quatro linhas não é uma “caixinha de
surpresas”: como é de nossa má tradição, faltou o jogo
coletivo, o respeito ao público. E, como um time com setores
desarticulados, sobrou distância entre o planejado e o
realizado, entre o social de longo prazo e o ganho particular
imediato. A Copa da Fifa será um evento ruidoso, agitado e ...
passageiro. Em matéria de legado, já fomos desclassificados.
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1. O título dado ao texto - Copa do Mundo perdida - se justifica
porque se refere:
(A) à provável derrota do Brasil na Copa do Mundo.
(B) ao fracasso do Brasil, no Maracanã, na Copa de 1950.
(C) à possibilidade de o Brasil não ter seus preparativos
concluídos.
(D) ao fato de o Brasil não ter aproveitado a ocasião para criar
progresso.
(E) à circunstância de nosso país não ter cumprido seus
compromissos internacionais com a Fifa.

2. O autor do texto apela muitas vezes para a linguagem
futebolística na expressão de suas ideias. A alternativa em que
isso NÃO ocorre é:
(A) “A seleção brasileira de futebol tem boas chances de ganhar
a Copa do Mundo”.
(B) “Mas os titulares da política, em termos de conquistas
permanentes para a sociedade, o propalado “legado social”,
já desperdiçaram uma grande oportunidade”.
(C) “Fico só no estritamente prometido pelos promotores do
evento esportivo, já que iniciativas em educação e saúde,
por exemplo, nem no banco de reservas ficaram”.
(D) “Gol contra mesmo são as obras de mobilidade urbana”.
(E) “O Brasil fora das quatro linhas não é uma “caixinha de
surpresas”.

3. O autor utiliza aspas muitas vezes no texto. A alternativa
em que o emprego de aspas destaca uma ironia é:
(A) “As suntuosas “arenas” reformadas ou erguidas...”.
(B) “...o propalado “legado social”, já desperdiçaram...”.
(C) “E no padrão que a “mestra Fifa” mandou...”.
(D) “...para quem anunciava verdadeiras “goleadas” na
locomoção...”.
(E) “O Brasil fora das quatro linhas não é uma “caixinha de
surpresas”: como é de nossa tradição,...”.

4. “Mas os titulares da política, em termos de conquistas
permanentes para a sociedade, o propalado “legado social”, já
desperdiçaram uma grande oportunidade”. Sobre os
componentes desse segmento do primeiro parágrafo do texto,
a única afirmativa INADEQUADA é:
(A) o conectivo “mas” indica uma oposição ao período anterior.
(B) o termo entre vírgulas traz uma causa do segmento anterior.
(C) a expressão “em termos de” equivale a “no que se refere
a”.
(D) a forma verbal “desperdiçaram” se liga a “titulares da
política”.
(E) o adjetivo “grande” mostra uma opinião do autor do texto.
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5. “O que fazer com os “elefantes brancos” fica para depois”.
No texto, a expressão “elefantes brancos” se refere:
(A) à sobra de material de construção não empregado.
(B) às construções de pouca utilidade depois da Copa.
(C) aos estádios cuja construção não foi completada.
(D) aos hospitais que poderiam ter sido construídos.
(E) aos campeonatos regionais que foram interrompidos.
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11. “Fico só no estritamente prometido pelos promotores do
evento esportivo, já que iniciativas em educação e saúde, por
exemplo, nem no banco de reservas ficaram”. O conectivo “já
que” equivale a:
(A) quando.
(B) logo que.
(C) para que.
(D) visto que.
(E) apesar de que.

6. A frase em que o sujeito está colocado após o verbo é:
(A) “Como é de nossa má tradição, faltou o jogo coletivo...”.
(B) “Em matéria de legado, já fomos desclassificados”.
(C) “...já desperdiçaram uma grande oportunidade”.
(D) “A Copa da Fifa será um evento ruidoso...”.
(E) “...o placar das obras viárias não sai do zero”.

7. O objetivo do texto é:
(A) lamentar a perda da Copa pelo Brasil.
(B) elogiar o país pelo sucesso nos preparativos para a Copa.
(C) alertar os outros países para os riscos na Copa.
(D) denunciar aqueles que sempre acham que nada vai dar certo.
(E) criticar a falta de organização e seriedade na Copa.

8. A alternativa em que não ocorre a presença de um termo
substantivado é:

12. Abaixo estão cinco termos grafados, no texto, com iniciais
maiúsculas. O termo que poderia, em outro contexto, aparecer
com iniciais minúsculas é:
(A) José Lins do Rego.
(B) Centro de Treinamento.
(C) Fifa.
(D) Copa do Mundo.
(E) Manaus.

13. A frase abaixo que NÃO está na voz passiva é:
(A) “Em matéria de legado, já fomos desclassificados”.
(B) “Entre o prometido e o que está sendo entregue há um
abismo”.
(C) “Foram preparados nada menos que 74 estádios...”.
(D) “Mesmo os atrasos de praxe são resolvidos rapidamente...”.
(E) “No Brasil, quando se quer, se fez”.

(A) “Mas os titulares da política...”.
(B) “Recursos não faltaram especialmente os públicos”.
(C) “Mesmo os atrasos de praxe são resolvidos...”.
(D) “Entre o prometido e o que está sendo entregue...”.
(E) “entre o planejado e o realizado”.

9. A alternativa em que as palavras mostram terminações de
valor diferente é:
(A) estrangeira / brasileira.
(B) investimento / equipamento.
(C) goleada / bolada.
(D) movimentação / delegação.
(E) esportivo /coletivo.

10. Como se pode ver no texto, a palavra “impacto” deve ser
grafada com I. A palavra abaixo que também deveria ser grafada
com I e não com E é:
(A) campeão.
(B) camaleão.
(C) áureo.
(D) cutâneo.
(E) previlégio.
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14. Observe a charge abaixo:
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17. Toda vez que vai à praia, Melina toma um sorvete. Toda
vez que vai ao cinema, Melina come pipoca ou toma um
sorvete. Hoje Melina tomou sorvete. Assim,
(A) Melina não foi à praia nem ao cinema.
(B) Melina pode ter ido ao cinema, mas não à praia.
(C) Melina foi à praia.
(D) pode ser que Melina não tenha ido nem à praia nem ao
cinema.
(E) Melina pode ter ido à praia, mas não ao cinema.

18. A negação da frase “Se Abelardo passa no concurso então
faz uma viagem” é:
(A) Abelardo não passa no concurso e não faz uma viagem.
(B) Abelardo não passa no concurso ou não faz uma viagem.
(C) Abelardo não passa no concurso e faz uma viagem.
(D) Abelardo passa no concurso ou faz uma viagem.
(E) Abelardo passa no concurso e não faz uma viagem.
Entre o texto da prova e a charge acima há em comum:
(A) a crítica ao “legado da Copa”.
(B) o elogio às autoridades públicas.
(C) a denúncia de corrupção.
(D) a referência ao alto custo dos estádios.
(E) a possibilidade de nossa derrota na Copa.

15. Na fala da presidenta Dilma há uma expressão de linguagem
popular, em que há uma forma gramaticalmente errada; essa
forma é:
(A) minha gente.
(B) olha aí.
(C) quem não quer.
(D) pro país.
(E) só não vê.

Raciocínio Lógico

16. Observe os quatro primeiros termos da sequência a seguir:
1.024, 512, 256, 128, ...
O sétimo termo dessa sequência é:

19. Três técnicos e quatro engenheiros elaboraram um plano
de melhorias das condições ambientais no trabalho. Dois
técnicos e dois engenheiros serão escolhidos, dentre eles, para
apresentar o plano à direção da empresa. O número de
diferentes equipes de apresentação que podem ser formadas
é igual a:
(A) 16
(B) 18
(C) 24
(D) 36
(E) 60

20. André precisa pegar um CD virgem numa gaveta que
contém quatro CDs virgens e seis usados. Ocorre que falta
luz, e é noite, de modo que André tem de agir no escuro. A
pergunta que André se faz é: “Quantos CDs preciso pegar, no
escuro, no mínimo, para ter certeza de que peguei ao menos
um CD virgem?”. Refletiu um pouco e, acertadamente, pegou
a seguinte quantidade de CDs:

(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6
(E) 7

(A) 16
(B) 18
(C) 24
(D) 36
(E) 64
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21. Adriano é um colecionador de LPs usados e se impôs a regra
de dobrar o tamanho de sua coleção a cada mês. Com as
aquisições deste mês, a coleção de Adriano passou a ter 36 LPs
no total. Se mantiver o plano, Adriano terá de adquirir, daqui a
cinco meses, a seguinte quantidade de novos LPs:

25. Três amigos marcaram encontro em frente ao portão de
entrada de um estádio. Eles não lembraram, porém, que o
estádio tinha três entradas diferentes. Se cada um se dirigir
aleatoriamente a uma das entradas, a probabilidade de que
os três vão para a mesma entrada é igual a:

(A) 1.142
(B) 864
(C) 576
(D) 72
(E) 36

(A) 1/3
(B) 1/6
(C) 1/9
(D) 1/12
(E) 1/18

22. Mazinho e Tandinho são conhecidos na cidade por serem
gêmeos idênticos e pelo fato de que, por ser muito sério,
Mazinho sempre fala a verdade; já Tandinho é um brincalhão
incorrigível e sempre mente. Para identifica-los, você pergunta
a cada um deles: “Pelo menos um de vocês dois é o Mazinho?”.
Como consequência:

26. Um livro tem 100 páginas. O capítulo III começa na página
32 e termina na 39. Se uma pessoa abrir o livro ao acaso em
uma página desse livro, a probabilidade de que ela abra uma
página do capítulo III é igual a:

(A) os dois responderam “Sim”.
(B) os dois responderam “Não”.
(C) Tandinho respondeu “Sim”, Mazinho respondeu “Não”.
(D) Mazinho respondeu “Sim”, Tandinho respondeu “Não”.
(E) Mazinho respondeu “Sim”, Tandinho não teve como
responder.

23. Observe a sequência: 5, 6, 11, 17, 28, ...; o próximo termo
é:
(A) 45
(B) 48
(C) 51
(D) 53
(E) 56

24. A idade média dos quatro irmãos de Francisco é de 22 anos.
Daqui a oito anos, a soma das idades dos quatro será igual a:
(A) 116
(B) 120
(C) 124
(D) 128
(E) 132

(A) 7%
(B) 8%
(C) 9%
(D) 10%
(E) 12%

27. Um fazendeiro pensou em doar todo o gado de sua fazenda
para seus três netos; resolveu então dividir suas cabeças de
gado de modo proporcional às idades dos netos, que têm 2,
2 e 3 anos. Notou então que, se assim procedesse, restaria
uma cabeça de gado. Assim, a quantidade de cabeças de gado
do fazendeiro pode ser igual a, EXCETO:
(A) 707
(B) 722
(C) 631
(D) 645
(E) 666
28. No jogo de basquete, cada cesta marcada pode valer 1, 2
ou 3 pontos. O famoso jogador Capabianco marcou 18 cestas
na final do campeonato. Se Capabianco marcou ao menos 5
cestas de 2 pontos e no mínimo 2 e no máximo 6 cestas de 1
ponto, então o número mínimo e o número máximo de
pontos que Capabianco marcou são iguais a:
(A) 23 e 29
(B) 28 e 49
(C) 28 e 51
(D) 26 e 37
(E) 26 e 49
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29. Estamos no ano de 2.268. O torneio intergaláctico de
Xumfbol está disputado por 2.356 competidores de diversas
galáxias. Nesse jogo, cada partida é disputada por dois
competidores e, ao final, há um vitorioso e um derrotado. O
torneiro é eliminatório, ou seja, o vencedor de cada partida
continua no torneio e o perdedor é eliminado da competição.
Até agora, já foram realizadas 2.563 partidas. O número de
competidores que ainda disputam o título do torneio, ou seja,
não foram eliminados, é igual a:
(A) 3
(B) 4
(C) 248
(D) 1.424
(E) 2.430
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32. Em 2013, a empresa X tinha 500 empregados. Destes, 400
trabalharam, cada um, 200 h por mês, e 100 trabalharam, cada
um, 160 horas por mês, no ano de 2013. Em determinado
mês de 2013 foram registrados 8 acidentes de trabalho. Destes,
6 geraram afastamento do trabalho e 2 não geraram
afastamento do trabalho. A taxa de frequência de acidentes
na empresa, neste mês, foi igual a:
(A) 20,83
(B) 20
(C) 80
(D) 83,33
(E) 83

33. Em uma indústria foram realizadas medições, em um
ambiente interno sem carga solar, para avaliar a sobrecarga
térmica e encontrou-se:

30. Se é verdade que Pedro não gosta de cinema, mas gosta
de teatro e não gosta de festas, então:
(A) Pedro gosta de cinema ou de teatro.
(B) Pedro não gosta de cinema, ou não gosta de teatro, ou não
gosta de festas.
(C) Pedro não gosta de cinema ou de festas.
(D) Pedro não gosta de cinema ou de teatro.
(E) Pedro só gosta de cinema ou de teatro.

Conhecimentos Específicos

31. Para efeitos da Lei n.º 8.213, de 24 de julho de 1991, podem
ser equiparados como acidentes de trabalho, EXCETO:
(A) doença proveniente de contaminação acidental do
empregado no exercício de sua atividade.
(B) acidente sofrido no percurso da residência para o local de
trabalho ou deste para aquela.
(C) acidente sofrido em consequência de ato de agressão,
sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou
companheiro de trabalho.
(D) acidente sofrido no horário e local de trabalho, em
decorrência de ato de pessoa privada do uso da razão.
(E) doença degenerativa.

· Temperatura de globo = 34°C
· Temperatura de bulbo úmido natural = 25°C
· Temperatura de bulbo seco = 30°C
Para esta situação o Índice de Bulbo Úmido e Termômetro de
Globo (IBUTG), em °C, foi de:
(A) 26,5
(B) 30,7
(C) 27,7
(D) 27,3
(E) 33,2

34. Um trabalhador fica exposto a ruído contínuo ou
intermitente durante toda sua jornada de trabalho. Durante
quatro horas ele fica exposto à intensidade de ruído de 90
dB(A). Nas quatro horas restantes, a intensidade de ruído a
que o trabalhador fica exposto é igual a 85 dB(A).
De acordo com a Norma Regulamentadora n.º 15 (NR-15) –
Atividades e Operações Insalubres, que estabelece que a
máxima exposição diária permissível para o nível de ruído de
85 dB(A) é de 8 horas e para 90 dB(A) é de 4 horas, a exposição
do trabalhador ao ruído:
(A) está acima do limite de tolerância.
(B) está dentro dos parâmetros legais.
(C) é caracterizada como insalubre, de grau mínimo.
(D) é considerada como de risco grave e iminente, de acordo
com o Anexo 2, da Norma Regulamentadora n.º 15.
(E) é caracterizada como insalubre, de grau máximo.
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35. Um trabalhador fica exposto a uma substância química
durante a execução de suas atividades de trabalho. A avaliação
das concentrações da substância química foi realizada conforme
preconizado no Anexo 11, da Norma Regulamentadora n.º 15
– Atividades e Operações Insalubres, e foram obtidos os
seguintes dados:
· Média aritmética das concentrações: 12,9 ppm
· Maior concentração obtida, em dez amostragens: 15
ppm
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IV. Em caso de exposição acidental ou incidental, medidas de
proteção devem ser adotadas imediatamente, mesmo que
não previstas no PPRA.
As afirmativas I, II, III e IV são, respectivamente:
(A) V,V,V e F.
(B) F,V,V e V.
(C) F,V,F e V.
(D) V,V,F e V.
(E) V,F,V e F.

Considerando que para a substância química em questão, o
Anexo 11, da NR 15, apresenta os seguintes dados:
· Limite de tolerância = 8 ppm
· Fator de Desvio (FD) = 2
Com base na avaliação e na legislação, conclui-se que a exposição
do trabalhador à substância química:
(A) está dentro dos parâmetros legais vigentes.
(B) excede o limite de tolerância.
(C) pode ser considerada uma situação de risco grave e iminente.
(D) não implica em risco para a sua saúde.
(E) ultrapassou o valor máximo, por isso pode ser caracterizada
como insalubre em grau máximo.

36. De acordo com a Norma Regulamentadora n.º 32 –
Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, todo
trabalhador que realize atividades em áreas onde existam fontes
de radiações ionizantes deve, EXCETO:
(A) permanecer nestas áreas o menor tempo possível para a
realização da atividade de trabalho.
(B) ter conhecimento dos riscos radiológicos associados ao seu
trabalho.
(C) estar capacitado inicialmente e de forma continuada em
proteção radiológica.
(D) implementar medidas de proteção coletiva relacionadas aos
riscos radiológicos.
(E) estar sob monitoração individual de dose de radiação
ionizante, nos casos em que a exposição seja ocupacional.

37. Considerando a Norma Regulamentadora n.º 32 –
Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, avalie se
são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir:
I. Em toda ocorrência de acidente envolvendo riscos biológicos,
com ou sem afastamento do trabalhador, deve ser emitida
a Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT.
II. Os documentos que compõem o PPRA deverão estar
disponíveis aos trabalhadores.
III. O PCMSO deve estar à disposição da inspeção do trabalho,
mas vedado à consulta dos trabalhadores.

38. De acordo com a Norma Regulamentadora n.º 9 –
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o valor acima
do qual devem ser iniciadas ações preventivas, de forma a
minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes
ambientais ultrapassem os limites de exposição, é chamado
de:
(A) Índice Biológico Máximo Permitido.
(B) Limite de Tolerância.
(C) Nível de Ação.
(D) Valor Máximo de Exposição.
(E) Limite de Exposição Valor Teto.

39. De acordo com a Norma Regulamentadora n.º 9 –
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, avalie se são
verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir:
I. O empregador deverá garantir que, na ocorrência de riscos
ambientais nos locais de trabalho que coloquem em
situação de grave e iminente risco um ou mais
trabalhadores, os mesmos possam interromper de
imediato as suas atividades, comunicando o fato ao
superior hierárquico direto para as devidas providências.
II. O registro de dados do PPRA deverá estar sempre disponível
aos trabalhadores interessados ou seus representantes e
para as autoridades competentes.
III. O conhecimento e a percepção que os trabalhadores têm
do processo de trabalho e dos riscos ambientais deverão
ser considerados somente para fins de elaboração do
Mapa de Riscos, conforme previsto na NR-5, não sendo
considerados para fins de planejamento e execução do
PPRA.
As afirmativas I, II e III são, respectivamente:
(A) V,V e V.
(B) F,V e V.
(C) F,F e F.
(D) V,V e F.
(E) V,F e V.
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40. Um trabalhador exerce suas atividades de trabalho em um
ambiente de trabalho, onde fica exposto a níveis de ruído e a
concentrações de determinado agente químico acima dos
limites de tolerância preconizados, respectivamente nos
anexos 1 e 11, da Norma Regulamentadora nº. 15 – Atividades
e Operações Insalubres. Sabe-se que, para o ruído, o grau de
insalubridade a ser considerado é médio e para o agente
químico é máximo. De acordo com a NR-15, em função do
desenvolvimento de suas atividades neste ambiente, o
trabalhador faz jus à percepção do adicional, incidente sobre
o salário mínimo da região, equivalente:
(A) ao valor percentual referente à soma dos percentuais de
cada um dos agentes, percepção cumulativa.
(B) a 40 % (quarenta por cento), referente à insalubridade de
grau máximo.
(C) a 20 % (quarenta por cento), referente à insalubridade de
grau médio.
(D) a 10 % (quarenta por cento), referente à insalubridade de
grau médio.
(E) a 30 % (quarenta por cento), referente à insalubridade de
grau máximo.
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42. A empresa deve informar à Previdência Social, através da
Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT):
(A) somente os acidentes de trabalho ocorridos com seus
empregados, que tenham gerado afastamento das
atividades de trabalho.
(B) somente os acidentes de trabalho ocorridos com seus
empregados, que tenham gerado afastamento das
atividades laborativas superior a 15 dias.
(C) somente os acidentes de trabalho ocorridos com seus
empregados, que tenham gerado a morte do trabalhador.
(D) todos os acidentes ocorridos com seus empregados,
mesmo que não tenham sido caracterizados como
acidentes de trabalho.
(E) todos os acidentes de trabalho ocorridos com seus
empregados, mesmo que não tenham gerado afastamento
do trabalho.

43. A adaptação das condições de trabalho às características
psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar
um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente é
o objetivo da:

41. De acordo com o Código de Segurança Contra Incêndio e
Pânico, há quatro classes de incêndio segundo o material a
ser protegido. Estabeleça a correta correspondência entre as
classes de incêndio, apresentadas na Coluna I, e os tipos de
materiais a serem protegidos, apresentados na Coluna II.

(A) Higiene do Trabalho.
(B) Ergonomia.
(C) Toxicologia.
(D) Saúde Ambiental.
(E) Gestão de Meio Ambiente.

Coluna I
1. Classe “A”
2. Classe “B”
3. Classe “C”
4. Classe “D”

44. Observe as afirmativas a seguir, em relação às etapas de
elaboração de Mapas de Riscos.

Coluna II
( ) Fogo em metais piróforos e suas ligas (magnésio, potássio,
alumínio e outros).
( ) Fogo em materiais comuns de fácil combustão (madeira,
pano, lixo e similares).
( ) Fogo em equipamentos elétricos energizados (motores,
aparelhos de ar condicionado, televisores, rádios e
similares).
( ) Fogo em líquidos inflamáveis, óleos, graxas, vernizes e
similares.

I. Conhecer o processo de trabalho no local analisado.
II. Identificar os riscos existentes no local analisado.
III. Identificar as medidas preventivas existentes e sua eficácia.
IV. Identificar os indicadores de saúde.
V. Conhecer os levantamentos ambientais já realizados no local.
Das afirmativas acima:
(A) apenas I, III e V estão corretas.
(B) apenas II e IV estão corretas.
(C) apenas I, II e IV estão corretas.
(D) apenas I, II, IV e V estão corretas.
(E) todas estão corretas.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
(A) 4, 2, 3 e 1.
(B) 4, 1, 3 e 2.
(C) 3, 2, 1 e 4.
(D) 3, 1, 4 e 2.
(E) 4, 3, 1 e 2.
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45. A Norma Regulamentadora n.º 6 – Equipamentos de
Proteção Individual (EPI) define que os empregados e
empregadores, apresentados na Coluna I, possuem
responsabilidades distintas quanto aos EPI. Estabeleça a correta
correspondência com as responsabilidades apresentadas na
Coluna II.
Coluna I
1. Empregador
2. Empregado
Coluna II
( ) substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado.
( ) responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica.
( ) responsabilizar-se pela guarda e conservação.
( ) comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada.
( ) usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
(A) 1, 2, 2, 1 e 2.
(B) 1, 1, 2, 1 e 2.
(C) 2, 2, 1, 1 e 1.
(D) 1, 2, 1, 2 e 1.
(E) 2, 1, 2, 2 e 2.
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48. Observe as afirmativas a seguir, em relação à adoção das
medidas de proteção coletiva, conforme preconizado na
Norma Regulamentadora n.º 9 – Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais.
I. O estudo, desenvolvimento e implantação de medidas de
proteção coletiva deverão priorizar as medidas que
eliminem ou reduzam a utilização ou a formação de
agentes prejudiciais à saúde.
II. A implantação de medidas de caráter coletivo deverá ser
acompanhada de treinamento dos trabalhadores quanto
aos procedimentos que assegurem a sua eficiência e de
informação sobre as eventuais limitações de proteção que
ofereçam.
III. A implantação de medidas de caráter coletivo deverá ser
viabilizada sempre que adoção dos equipamentos de
proteção individual (EPI) não surtirem os efeitos desejados.
Sobre as afirmativas acima, pode-se dizer que:
(A) apenas I está correta.
(B) apenas II está correta.
(C) apenas III está correta.
(D) apenas I e II estão corretas.
(E) apenas II e III estão corretas.

46. De acordo com a Norma Regulamentadora n.º 9 – Programa
de Prevenção de Riscos Ambientais, o nível de ação para uma
substância química que apresenta limite de tolerância igual a
0,08 ppm (LT = 0,08 ppm, de acordo com o Quadro 1 do Anexo
11, da NR 15) deve ser igual a:
(A) 0,04 ppm.
(B) 0,06 ppm.
(C) 0,08 ppm.
(D) 0,24 ppm.
(E) 0,12 ppm.

47. O Decreto n.º 6.833, de 29 de Abril de 2009, instituiu o
Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público
Federal (SIASS) que tem por objetivo coordenar e integrar ações
e programas nas áreas de assistência à saúde, perícia oficial,
promoção, prevenção e acompanhamento da saúde dos
servidores da administração federal direta, autárquica e
fundacional, de acordo com a política de atenção à saúde e
segurança do trabalho do servidor público federal, estabelecida
pelo Governo. O SIASS foi instituído no âmbito do:
(A) Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
(B) Ministério do Trabalho e Emprego.
(C) Ministério da Saúde.
(D) Ministério da Previdência Social.
(E) Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
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49. A doença relacionada ao trabalho pode ser compreendida
como a adquirida ou desencadeada em função de condições
especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione
diretamente. Na Coluna I são apresentadas algumas doenças
relacionadas ao trabalho. Na Coluna II são apresentados alguns
fatores de risco de natureza ocupacional. Estabeleça a correta
correspondência entre as duas colunas.
Coluna I
1. Doenças do sistema osteomuscular (sinovites,
tenossinovites etc.)
2. Asbestose
3. Leucemia
4. Silicose
5. Bissinose
6. Perda Auditiva
Coluna II
(
(
(
(
(
(

) Benzeno
) Algodão, linho
) Amianto
) Sílica livre
) Ruído
) Posições forçadas, gestos repetitivos

A sequência correta, de cima para baixo, é:
(A) 3, 5, 2, 4, 6 e 1.
(B) 4, 5, 3, 2, 1 e 6.
(C) 3, 2, 4, 5, 6 e 1.
(D) 5, 2, 4, 5, 6 e 1.
(E) 3, 2, 4, 5, 1 e 6.

50. As ações de vigilância em saúde e de promoção da saúde
devem contemplar todos os servidores que trabalham nas
instituições públicas federais, reconhecendo igualmente o
direito de cada servidor. Esta é uma das diretrizes que deve
nortear os órgãos e entidades da Administração Pública
Federal no cumprimento da Norma Operacional de Saúde do
Servidor (NOSS) denominada:
(A) Integralidade das ações.
(B) Transdiciplinaridade.
(C) Universalidade e equidade.
(D) Cogestão.
(E) Participação do Servidor.
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51. A rotulagem preventiva dos produtos químicos
classificados como perigosos à segurança e saúde dos
trabalhadores devem utilizar procedimentos definidos pelo
Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e
Rotulagem de Produtos Químicos (GHS), da Organização das
Nações Unidas, conforme definido na:
(A) Norma Regulamentadora n. 23 (NR-23).
(B) Norma Regulamentadora n. 16 (NR-16).
(C) Norma Regulamentadora n. 25 (NR-25).
(D) Norma Regulamentadora n. 22 (NR-22).
(E) Norma Regulamentadora n. 26 (NR-26).

52. De acordo com a Norma Regulamentadora n.º 35 – Trabalho
em Altura, para ser considerado trabalho em altura é
necessário que haja risco de queda nas atividades executadas
a uma distância do nível inferior igual a:
(A) 1,00 m (um metro).
(B) 1,50 m (um metro e meio).
(C) 2,00 m (dois metros).
(D) 2,50 (dois metros e meio).
(E) 3,00 (três metros).

53. Observe as afirmativas a seguir, em relação à Norma
Regulamentadora n.º 7 – Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional (PCMSO).
I. Esta Norma Regulamentadora estabelece a obrigatoriedade
de elaboração e implementação, por parte de todos os
empregadores e instituições que admitam trabalhadores como
empregados, do Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de promoção e
preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores.
II. O PCMSO deve incluir, entre outros, a realização obrigatória
dos exames médicos: a) admissional; b) periódico; c)
demissional.
III. Todo estabelecimento deverá estar equipado com material
necessário à prestação dos primeiros socorros, considerandose as características da atividade desenvolvida; manter esse
material guardado em local adequado e aos cuidados de pessoa
treinada para esse fim.
Sobre as afirmativas acima, pode-se dizer que:
(A) apenas I está correta.
(B) apenas II está correta.
(C) apenas III está correta.
(D) apenas I e II estão corretas.
(E) apenas I e III estão corretas.
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54. De acordo com a Norma Regulamentadora n.º 16 –
Atividades e Operações Perigosas, o exercício de trabalho em
condições de periculosidade assegura ao trabalhador a
percepção de adicional de:
(A) 20% (vinte por cento) incidente sobre o salário mínimo da
região.
(B) 30% (trinta por cento) incidente sobre o salário mínimo da
região.
(C) 30% (trinta por cento) incidente sobre o salário do
trabalhador.
(D) 20% (vinte por cento) incidente sobre o salário do
trabalhador.
(E) 10% (dez por cento) incidente sobre o salário do trabalhador.

55. As etapas da Higiene do trabalho são:
(A) antecipação, reconhecimento, avaliação e controle.
(B) reconhecimento, documentação, avaliação e controle.
(C) antecipação, avaliação e controle.
(D) documentação, avaliação e controle.
(E) reconhecimento, avaliação e controle.

56. Os agentes biológicos que apresentam risco individual
moderado para o trabalhador e com baixa probabilidade de
disseminação para a coletividade e que podem causar doenças
ao ser humano, para as quais existem meios eficazes de
profilaxia ou tratamento, são classificados como de classe de
risco:
(A) 1.
(B) 2.
(C) 3.
(D) 4.
(E) 5.

57. Observe as afirmativas a seguir, relacionadas à Política
Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, instituída
pela Portaria MS n.º 1.823, de 23 de agosto de 2012.
I. A participação dos trabalhadores é essencial nos processos
de identificação das situações de risco presentes nos
ambientes de trabalho e das repercussões sobre a sua
saúde, bem como na formulação, no planejamento,
acompanhamento e avaliação das intervenções sobre as
condições geradoras dos agravos relacionados ao trabalho.
II. A incorporação do princípio da precaução nas ações de saúde
do trabalhador considera que, por precaução, medidas
devem ser implantadas visando prevenir danos à saúde
dos trabalhadores, mesmo na ausência da certeza científica
formal da existência de risco grave ou irreversível à saúde.
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III. A Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) visa à
promoção da saúde e à redução da morbimortalidade da
população trabalhadora, por meio da integração de ações
que intervenham nos agravos e seus determinantes
decorrentes dos modelos de desenvolvimento e processos
produtivos.
Sobre as afirmativas acima, pode-se dizer que:
(A) apenas I está correta.
(B) apenas II está correta.
(C) apenas I e II estão corretas.
(D) apenas II e III estão corretas.
(E) todas estão corretas.

58. De acordo com a Norma Regulamentadora n.º 4 – Serviços
Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina
do Trabalho (SESMT), é atribuição dos profissionais
integrantes do SESMT:
(A) colaborar no desenvolvimento e implementação do PCMSO
e PPRA e de outros programas relacionados à segurança
e saúde no trabalho.
(B) requisitar à empresa as cópias das CAT emitidas.
(C) responsabilizar-se tecnicamente, pela orientação quanto
ao cumprimento do disposto nas NR aplicáveis às
atividades executadas pela empresa e/ou seus
estabelecimentos.
(D) receber e examinar a documentação para emitir ou renovar
o Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção
Individual.
(E) responsabilizar-se tecnicamente pelas questões
relacionadas à proteção do meio ambiente.

59. É obrigatória a elaboração e o cumprimento do Programa
de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da
Construção (PCMAT) em estabelecimentos com no mínimo:
(A) 20 trabalhadores.
(B) 15 trabalhadores.
(C) 10 trabalhadores.
(D) 30 trabalhadores.
(E) 50 trabalhadores.

60. Para a elaboração do Mapa de Riscos, de acordo com a
padronização de cores, os riscos físicos correspondem ao
grupo de cor:
(A) vermelho.
(B) amarelo.
(C) azul.
(D) verde.
(E) marrom.
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INSTRUÇÕES
1. Por motivo de segurança a Fundação Dom Cintra solicita que o candidato transcreva em letra cursiva, em espaço próprio no
Cartão de Respostas, a frase abaixo apresentada:
"As melhores coisas da vida, não podem ser vistas nem tocadas, mas sim sentidas pelo coração." ( Dalai Lama )
2. Para cada uma das questões da prova objetiva são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C),
(D) e (E), e só uma responde da melhor forma possível ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA. A marcação
de nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA.
3. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, considerando, inclusive, a marcação do Cartão de Respostas. Faça-a com tranquilidade,
mas controle o seu tempo.
4. Verifique se a prova é para o PERFIL para o qual concorre.
5. Somente após autorizado o início da prova, verifique se este Caderno de Questões está completo e em ordem. Folhear o
Caderno de Questões antes do início da prova implica na eliminação do candidato.
6. Verifique, no Cartão de Respostas, se seu nome, número de inscrição, identidade e data de nascimento estão corretos. Caso
contrário, comunique ao fiscal de sala.
7. O Caderno de Questões poderá ser utilizado para anotações, mas somente as respostas assinaladas no Cartão de Respostas serão objeto de
correção.
8. Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:
. não haverá substituição por erro do candidato;
. não deixar de assinar no campo próprio;
. não pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas;
. a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente
à letra a ser assinalada;
. outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição do Cartão de Respostas;
9. O fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções.
10. Você só poderá retirar-se da sala após 60 minutos do início da prova.
11. Quaisquer anotações só serão permitidas se feitas no caderno de questões.
12.Você poderá anotar suas respostas em área específica do Caderno de Questões, destacá-la e levar consigo.
13. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
14. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal de sala, obrigatoriamente, o Caderno de Questões e o Cartão de Respostas.
Boa Prova!

Ao término de sua prova, anote aqui seu gabarito e destaque na linha pontilhada.
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