CONCURSO PÚBLICO DO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTOS DE BEBEDOURO –
SAAEB DO ESTADO DE SÃO
PAULO
EDITAL Nº 001/2015 – ESTATUTÁRIO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
NOME DO CANDIDATO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 30 (trinta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e
distribuídas sem falhas ou repetições.
MATÉRIA
QUESTÕES
LÍNGUA PORTUGUESA

01 a 10

CONHECIMENTOS GERAIS/ ATUALIDADES

11 a 15

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16 a 30

Sobre a carteira, está disponível a FOLHA DE RESPOSTA PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva. Na Folha de
Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências
devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências.
1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal.
2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não
esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto.
3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração das
questões está correta.
4. Utilize, obrigatoriamente, Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas.
5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.
Exemplo:
6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados.
7. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas
controle seu tempo.
8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos.
9. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada.
10. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES se o candidato permanecer na sala até os últimos 30 (trinta) minutos que
antecedem o encerramento da prova.
11. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que:
 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização.
 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes.
 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva.
 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios e usar de meios ilícitos para
obter vantagens para si ou para outros.
 For surpreendido portando ou manuseando aparelho eletrônico nas demais dependências do estabelecimento durante a
realização da prova objetiva.
 For surpreendido portando qualquer equipamento que venha a emitir ruídos sonoros, mesmo que devidamente acondicionado
no envelope de guarda de pertences, durante a realização da prova.
12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à Polícia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com
prisão em flagrante dos envolvidos.
13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata
e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno de provas.
14. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando.
15. Está disponível na última folha do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este pode ser levado
pelo candidato.

as
dificuldades
que
afligem
os
habitantes
metropolitanos não venham a se agravar com o passar
do tempo.

LÍNGUA PORTUGUESA
O texto a seguir servirá de base para as questões 1 e
2:

Questão

“Mas, como é que ele tão sereno, tão lúcido,
empregara sua vida, gastara o seu tempo, envelhecera
atrás de tal quimera? Como é que não viu nitidamente
a realidade, não a pressentiu logo e se deixou enganar
por um falaz ídolo, absorver-se nele, dar-lhe em
holocausto toda a sua existência? Foi o seu
isolamento, o seu esquecimento de si mesmo; e assim
é que ia para a cova, sem deixar traço seu, sem um
filho, sem um amor, sem um beijo mais quente, sem
nenhum mesmo, e sem sequer uma asneira!”
Questão

O texto acima defende a ideia de que:
(A)

Viver na cidade é mais saudável que viver no
campo.

(B)

Viver no campo é mais saudável que viver na
cidade.

(C)

Viver no campo garante
alimentos saudáveis.

(D)

Viver na cidade impede que o indivíduo se
alimente.

Questão

(C)
(D)
Questão

Aluízio de Azevedo; O cortiço.
Aluízio de Azevedo; Triste fim de Policarpo
Quaresma.
Lima Barreto; O cortiço.
Lima Barreto; Triste fim de Policarpo Quaresma.

consumo

de

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

integram,

Questão

Pré-modernismo e Naturalismo.
Pré-modernismo e Pré-modernismo.
Naturalismo e Romantismo.
Romantismo e Pré-modernismo.

Dúvida.
Mágoa.
Esperança.
Certeza.
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Quanto à concordância nominal, preencha as lacunas
das frases e assinale a alternativa CORRETA:

O texto a seguir servirá para as questões 3 e 4:



Era talvez meio-dia e ………………….. quando
fora achado.



Decepção
é
…………………………
fortalecer o sentimento de realidade.



Apesar da superpopulação do alojamento,
havia quartos ……………………….. para os
homens.



Os documentos dos alunos seguiram
………………………. às fichas de inscrição.



As fisionomias dos homens eram as mais
desoladas ………………………….. naquele
momento.

QUALIDADE DE VIDA
É de conhecimento geral que a qualidade de vida nas
regiões rurais é, em alguns aspectos, superior à da
zona urbana, porque no campo inexiste a agitação das
grandes metrópoles, há maiores possibilidades de se
obterem alimentos adequados e, além do mais, as
pessoas dispõem de maior tempo para estabelecer
relações humanas mais profundas e duradouras.
Ninguém desconhece que o ritmo de trabalho de uma
metrópole é intenso. O espírito de concorrência, a
busca de se obter uma melhor qualificação
profissional, enfim, a conquista de novos espaços
lança o ambiente urbano em meio a um turbilhão de
constantes solicitações. Esse ritmo excessivamente
intenso torna a vida bastante agitada, ao contrário do
que se poderia dizer sobre os moradores da zona rural.
Há, também, nas áreas campestres, uma maior
qualidade nos alimentos, enquanto que o homem da
cidade costuma receber gêneros alimentícios colhidos
antes do tempo de maturação, para garantir maior
durabilidade durante o período de transporte e
comercialização.
Ainda convém lembrar a maneira como as pessoas se
relacionam nas zonas rurais. Ela difere da convivência
habitual estabelecida pelos habitantes metropolitanos.
Os moradores das grandes cidades, pelos fatos já
expostos, de pouco tempo dispõem para alimentar
relações humanas mais profundas.
Por isso tudo, entendemos que a zona rural
proporciona a seus habitantes maiores possibilidades
de viver com tranquilidade. Só nos resta esperar que
Cargo: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
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“Só nos resta esperar que as dificuldades que afligem
os habitantes metropolitanos não venham a se agravar
com o passar do tempo”. A frase final do texto revela:

02

Lima Barreto e Aluízio de Azevedo
respectivamente, quais escolas literárias?
(A)
(B)
(C)
(D)

o

01

O excerto acima pertence a qual romance e foi escrito
por qual autor?
(A)
(B)

03

(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

para

meia – bom – bastantes – anexos – possíveis.
meio – bom – bastantes – anexo – possível.
meia – boa – bastante – anexo – possível.
meio – boa – bastante – anexos – possível.

06

Indique a alternativa que NÃO apresenta erro de
concordância nominal.
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(A)

O acontecimento derrubou a bolsa brasileira,
argentina e a espanhola.

(B)

Naquele lugar
aristocracia.

ainda

vivia

uma

pseuda-

(C)

Como não tinham outra companhia, os irmãos
viajaram só.

(D)

Simpáticos
malabaristas
animavam a festa.

Questão

e

encaminham-se
desfecho.

07

O nome secreto de Deus era o princípio ativo da
criação, mas dizê-lo por completo equivalia a
um sacrilégio, ao pecado de saber mais do que
nos convinha.

(B)

Além disso, mesmo que for adotado algum tipo
de ajuste fiscal imediato, o Brasil ainda estará
muito longe de tornar-se um participante ativo
do jogo mundial.

(C)

O primeiro-ministro e o presidente devem ser do
mesmo partido, embora nenhum fará a
sociedade em que eu acredito.

Questão

Texto instrucional, crônica, carta, entrevista e
carta argumentativa.

(B)

Carta, bula
crônica.

(C)

Entrevista, poesia,
instrucional.

crônica,

(D)

Entrevista, poesia,
instrucional.

conto,

remédio, narração,

prosa,

conto,

texto

crônica,

texto

10

Especialistas temem que órgãos de outras
espécies podem transmitir vírus perigosos.

(A)

Quem fala em flor não diz TUDO.
indefinido).

08

(B)

Quem fala EM flor diz demais. (Conjunção).

(C)

O poeta se torna MUDO. – (Substantivo).

(D)

Que mata MAIS do que faca. (Pronome
indefinido).

I. Cortou o bolo em duas metades iguais.
II. “Minha vida é uma colcha de retalhos, todos
da mesma cor.” (Mário Quintana)

(Pronome

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES
Questão

III. “O esforço é grande e o homem é pequeno.”
(Fernando Pessoa)

11

No Brasil, um tipo de publicação que se destaca entre
o final do século XIX e início do século XX são as
chamadas “galantes”, revistas totalmente voltadas
para o público masculino que mesclavam política,
sociedade, piadas, caricaturas, desenhos, contos e
fotos eróticas. A publicação pioneira foi:

IV. A igreja era grande e pobre. O altar, humilde.

Questão

de

Assinale a alternativa cuja classe da palavra destacada
em maiúsculas está CORRETA:

Assinale a alternativa que corresponde, na ordem, às
figuras de linguagem contidas nas frases abaixo:

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

um

(A)

Questão

(D)

para

V. Esse gênero é predominantemente utilizado
em manuais de eletrodomésticos, jogos
eletrônicos, receitas, rótulos de produtos,
entre outros.

dançarinos

A única frase em que as formas verbais estão
CORRETAMENTE empregadas é:
(A)

diretamente

Antítese, antítese, pleonasmo e metáfora.
Pleonasmo, metáfora, antítese e zeugma.
Pleonasmo, zeugma, metáfora e antítese.
Metáfora, metáfora, antítese e pleonasmo.

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

09

O Rio.
O Rio Nu.
O Galante.
O Masculino.

Identifique os gêneros textuais descritos a seguir:
Questão

I. Tem como principal característica transmitir a
opinião de pessoas de destaque sobre algum
assunto de interesse. Algumas revistas têm
uma seção dedicada a esse gênero.

O crescimento do município de Bebedouro foi dado
pela inauguração da:
(A)
(B)
(C)
(D)

II. Caracteriza-se por apresentar um trabalho
voltado para o estudo da linguagem, fazendoo de maneira particular, refletindo o momento,
a vida dos homens através de figuras que
possibilitam a criação de imagens.

Questão

III. Gênero que apresenta uma narrativa informal
ligada à vida cotidiana. Apresenta certa dose
de lirismo e sua principal característica é a
brevidade.

Estação Ferroviária da Paulista em 1902.
Estação Naval de 1900.
Estação Ferroviária em 1889.
Estação Naval de 1902.

13

Qual título que o município de Bebedouro ostenta?
(A)
(B)
(C)
(D)

IV. Linguagem linear e curta, envolve poucas
personagens, que geralmente se movimentam
em torno de uma única ação, dada em um só
espaço, eixo temático e conflito. Suas ações
Cargo: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
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Cidade Laranjal.
Cidade Coração.
Cidade Canção.
Cidade Cafezal.

Questão

14

Questão

No museu do município de Bebedouro há uma
importante peça encontrada no local, sendo ela:
(A)

Um barco industrial importante de 1880.

(C)

O avião que trouxe a Seleção Brasileira para um
jantar na festa da Laranja.

(D)

Múmias do século XVI.

Questão

Ainda sobre a Lei Federal nº 8.213 de 24 de julho de
1991, equiparam-se como acidente de trabalho,
EXCETO:

O avião que trouxe a Seleção Brasileira,
bicampeão na Copa do Mundo de 1958.

(B)

(A)

A doença endêmica adquirida por segurado
habitante de região em que ela se desenvolva.

(B)

A doença proveniente de contaminação
acidental do empregado no exercício de sua
atividade.

(C)

O acidente sofrido pelo segurado no local e no
horário do trabalho, em consequência de ato de
agressão, sabotagem ou terrorismo praticado
por terceiro ou companheiro de trabalho.

(D)

O acidente ligado ao trabalho que, embora não
tenha sido a causa única, haja contribuído
diretamente para a morte do segurado, para
redução ou perda da sua capacidade para o
trabalho, ou produzido lesão que exija atenção
médica para a sua recuperação.

15

Em relação à administração do município
Bebedouro, assinale a alternativa CORRETA:

I. Prefeito:

Dr.
(2013/2016).

Fernando

Galvão

de

Moura

II. Vice-prefeito: Dr. Rômulo César Camelini
(2013/2016).

III. Presidente

Questão

da

câmara:

Beto

Mazzeu

Apenas I está correta.
Apenas II está correta.
Todas estão corretas.
Apenas III está correta.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão

(B)

(C)

(D)

(A)

Na execução de ordem ou na realização de
serviço sob a autoridade da empresa.

(B)

Na prestação espontânea de qualquer serviço à
empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar
proveito.

(C)

Em viagem a serviço da empresa, inclusive para
estudo quando financiada por esta dentro de
seus planos para melhor capacitação da mãode-obra, mas somente em veículo de
propriedade da empresa.

(D)

No percurso da residência para o local de
trabalho ou deste para aquela, qualquer que
seja o meio de locomoção, inclusive veículo de
propriedade do segurado.

16

De acordo com a Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de
1991, art. 20, que dispõe sobre acidente de trabalho,
define-se como Doença Profissional:
(A)

Assim entendida a adquirida ou desencadeada
em função de condições eventuais em que o
trabalho é realizado e com ele se relacione
diretamente ou indiretamente.
Assim entendida a 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.

Questão

19

Os custos de um acidente de trabalho é muito difícil de
se estimar, devido a grandes fatores envolvidos.
Normalmente dividem-se estes custos em custo direto
e indireto. É exemplo de custo DIRETO:

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.
Assim entendida a adquirida ou desencadeada
em função de condições especiais em que o
trabalho é realizado e com ele se relacione
diretamente, constante da relação mencionada
no inciso I
.

Cargo: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
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Também é considerado acidente de trabalho o
acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local
e horário de trabalho, EXCETO:

(2015/2016).
(A)
(B)
(C)
(D)

17
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(A)

Seguro Acidente de Trabalho, conhecido como
SAT, pago pela empresa em contribuição
mensal calculado através do risco que a
empresa é enquadrada.

(B)

Salário dos primeiros 15 dias de afastamento,
sem que o trabalhador produza e o INSS
pagará as despesas de atendimento médico e
os salários a partir do 15º dia até o retorno do
acidentado ao trabalho.

(C)

Prejuízos decorrentes da perda de produção e
eventuais danos causados ao produto matériaprima ou insumos envolvidos no processo.

(D)

Custos com eventual embargo ou interdição
fiscal.

Questão

(D)

20

Sobre Técnicas de Análise de Riscos, os métodos
qualitativos gerais, considere:
I. Checklists são utilizados para identificar
fontes de riscos e agravantes em processos e
instalações já existentes, através de listas de
especificações técnicas e operacionais dos
processos, equipamentos e procedimentos.

22

Questão

Conforme norma regulamentadora NR-03, que dispõe
sobre Embargo e Interdição assinale a alternativa
INCORRETA:

II. Análise Preliminar de Perigos (APP) é utilizado
para
identificar
fontes
de
perigo,
consequências e medidas corretivas simples,
sem aprofundamento técnico, resultando em
tabelas de fácil leitura.
III. Análise “What-If?” é normalmente utilizada
nas fases iniciais de projeção. Trata-se de um
método especulativo onde uma equipe busca
responder o que poderia acontecer caso
determinadas falhas surjam.
IV. Matriz de Riscos consiste numa matriz onde
se busca verificar os efeitos da combinação de
duas variáveis. Um exemplo clássico é o das
reações químicas avaliando-se os efeitos da
mistura acidental de duas substâncias
existentes.

(A)

Considera-se grave e iminente risco toda
condição ambiental de trabalho que possa
causar acidente do trabalho ou doença
proﬁssional com lesão grave à integridade física
do trabalhador.

(B)

O embargo importará na paralisação total ou
parcial do estabelecimento, setor de serviço,
máquina ou equipamento.

(C)

Considera-se obra todo e qualquer serviço de
engenharia
de
construção,
montagem,
instalação, manutenção e reforma.

(D)

Responderá por desobediência, além das
medidas penais cabíveis,
quem,
após
determinada
a interdição ou o embargo,
ordenar ou permitir o funcionamento do
estabelecimento ou de um dos seus setores, a
utilização de máquinas ou equipamento, ou o
prosseguimento da obra, se em consequência
resultarem danos a terceiros.

Quais alternativas estão CORRETAS?
(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

I, II e IV.
I e IV.
I, III e IV.
Todas estão corretas.

(B)

(C)

21

Em uma determinada empresa, no mesmo mês
ocorreram 6 (seis) acidentes com afastamento. O total
de horas/homens trabalhadas foi de 500.000. A taxa de
frequência para esta empresa é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Analisa como as falhas de componentes
específicos de um equipamento ou subsistema
do processo se distribuem ao longo do sistema,
entendido este como um arranjo ordenado de
componentes interrelacionados.

Questão

Visa identificar os problemas de Operabilidade
de uma instalação de processo, revisando
metodicamente o projeto da unidade ou de toda
fábrica. Esta metodologia é baseada em um
procedimento que gera perguntas de maneira
estruturada e sistemática através do uso
apropriado de um conjunto de palavras- guias
aplicadas a pontos críticos do sistema em
estudo.

10,00.
8,00.
16,00.
12,00.

24

Nesta mesma empresa, os seis acidentes
afastamento geraram a seguinte estatística:
Acidente
1º
2º
3º
4º
5º
6º

Visa identificar, quantificar e classificar as
diferentes seções do processo de acordo com o
potencial de risco de incêndios e explosões,
providenciando informações para o projeto e
gerenciamento de instalações perigosas.

Cargo: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
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Questão

Sobre a técnica HAZOP (Hazard and Operability
Studies) de análise de risco, qual alternativa esta
CORRETA?
(A)

É uma técnica utilizada para acidentes do
trabalho utilizado por equipes multidisciplinares,
possibilita a eliminação do “achismo” muito
comum na análise deste tipo de acidente. Por
representar graficamente o acidente, este
método pode ser qualificado como uma
ferramenta de comunicação entre os que fazem
a análise e aqueles que descobrem a história do
acidente analisado. Os fatores que ficaram sem
explicação,
demandando
informações
complementares, são colocados em evidência
aos olhos de todos.

Dia do
acidente
03
06
10
15
21
26

Dia do retorno
ao trabalho
10
15
18
20
26
31

A taxa de gravidade desta empresa foi:
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com

(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

66.
57.
88.
99.

Questão

Sobre a NR-05 que dispõe sobre a CIPA,
organização, indique a alternativa INCORRETA:

25

I. Considera-se trabalho em altura toda atividade
executada acima de 2,00 m (dois metros) do
nível inferior, onde haja risco de queda.
II. Considera-se trabalhador capacitado para
trabalho em altura aquele que foi submetido e
aprovado em treinamento, teórico e prático,
com carga horária mínima de dezesseis horas.
III. O empregador deve realizar treinamento
periódico trienal e sempre que ocorrer
quaisquer das seguintes situações: mudança
nos procedimentos, condições ou operações
de trabalho; evento que indique a necessidade
de novo treinamento; retorno de afastamento
ao trabalho por período superior a noventa
dias; mudança de empresa.
IV. A
capacitação
deve
ser
realizada
preferencialmente durante o horário normal de
trabalho.

A CIPA será composta de representantes do
empregador e dos empregados, de acordo
com o dimensionamento previsto no Quadro I
desta
NR,
ressalvadas
as
alterações
disciplinadas em atos normativos para setores
econômicos específicos.

(B)

O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a
duração de dois anos, permitida uma reeleição.

(C)

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.

(D)

O número de membros titulares e suplentes da
CIPA, considerando a ordem decrescente de
votos recebidos, observará o dimensionamento
previsto no Quadro I desta NR, ressalvadas as
alterações disciplinadas em atos normativos de
setores econômicos específicos.

Questão

I e IV.
I, II e IV.
II e III.
Todas estão incorretas.
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I. Os níveis de ruído em escolas nas salas de
aula, conforme NBR 10152:1987 deve estar
entre 40 e 50 decibéis.

Sobre a CIPA na indústria da Construção Civil,
assinale a alternativa CORRETA:
(A)

(B)

(C)

(D)

II. O índice de temperatura efetiva deve estar
entre 20ºC (vinte) e 25ºC (vinte e cinco graus
centígrados).

A empresa que possuir na mesma cidade 1 (um)
ou mais canteiros de obra ou frentes de
trabalho, com menos de 100 (cem) empregados,
deve organizar CIPA centralizada.

III. A velocidade do ar não deve ultrapassar a
0,75m/s.

A CIPA centralizada será composta de
representantes
do
empregador
e
dos
empregados, devendo ter pelo menos 1 (um)
representante titular e 1 (um) suplente, por
grupo de até 70 (setenta) empregados em cada
canteiro de obra ou frente de trabalho,
respeitando-se a paridade prevista na NR 5.

IV. A umidade relativa do ar não deve ser inferior
a 50 (cinquenta) por cento.
Quais alternativas estão INCORRETAS?
(A)
(B)
(C)
(D)

A empresa que possuir 1 (um) ou mais canteiros
de obra ou frente de trabalho com 100 (cem) ou
mais empregados em cada estabelecimento,
fica
obrigada
a
organizar
CIPA
por
estabelecimento.

Questão

II e IV.
I, II e III.
II e III.
Todas estão corretas.
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De acordo com a NR-15 que dispõe sobre Atividades e
Operações
Insalubres,
assinale
a
alternativa
CORRETA:

Ficam desobrigadas de constituir CIPA os
canteiros de obra cuja construção não exceda a
180 (cento e oitenta) dias, devendo, para o
atendimento do disposto neste item, ser
constituída comissão provisória de prevenção
de acidentes, com eleição paritária de 1 (um)
membro efetivo e 1 (um) suplente, a cada grupo
de 50 (cinquenta) trabalhadores.

Cargo: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
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De acordo com a NR-17 que dispõe sobre Ergonomia,
sobre as condições ambientais de trabalho, 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:

Quais alternativas estão INCORRETAS?

Questão

da

(A)

Sobre a NR-35 que dispõe sobre Trabalho em altura,
considere:

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

Para a insalubridade de grau máximo, incide
sobre o salário 50% sobre o salário mínimo
regional.

(B)

A duração do período de trabalho sob ar
comprimido não poderá ser superior a 6 (seis)

horas, em pressões de trabalho de 0 a 1,0
kgf/cm2; a 4 (quatro) horas em pressões de
trabalho de 1,1 a 2,5 kgf/cm2; e a 2 (duas)
horas, pressão de trabalho de 2,6 a 3,4 kgf/cm2.
(C)

O limite de tolerância de ruído contínuo ou
intermitente é de 85 dB para uma exposição
máxima de 08 (oito) horas.

(D)

Após a descompressão, os trabalhadores serão
obrigados a permanecer, no mínimo, por 1
(uma) hora, no canteiro de obra, cumprindo um
período de observação médica.

Questão

30

Sobre o SESMT, considere:
I. As empresas que possuam mais de 60
(sessenta) por cento de seus empregados em
estabelecimentos ou setores com atividade
cuja gradação de risco seja de grau superior
ao da atividade principal deverão dimensionar
os Serviços Especializados em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho, em
função do maior grau de risco, obedecido o
disposto no Quadro II da NR.
II. As empresas que optarem pelo serviço único
de engenharia e medicina ficam obrigadas a
elaborar e submeter à aprovação da Secretaria
de Segurança e Medicina do Trabalho, até o
dia 30 de março, um programa bienal de
segurança e medicina do trabalho a ser
desenvolvido.
III. Compete aos profissionais integrantes dos
Serviços Especializados em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho: manter
permanente relacionamento com a CIPA,
valendo-se ao máximo de suas observações,
além de apoiá-la, treiná-la e atendê-la,
conforme dispõe a NR 5.
IV. As empresas de mesma atividade econômica,
localizadas em um mesmo município, ou em
municípios limítrofes, cujos estabelecimentos
se enquadrem no Quadro II, podem constituir
SESMT comum, organizado pelo sindicato
patronal correspondente ou pelas próprias
empresas interessadas, desde que previsto
em Convenção ou Acordo Coletivo de
Trabalho.
Mediante estas assertivas, quais estão CORRETAS?
(A)
(B)
(C)
(D)

I, II e IV.
II, III e IV.
I e II.
Todas estão corretas.
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RASCUNHO

DESTAQUE AQUI

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
GABARITO
Concurso Público do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Bebedouro – SAAEB do Estado de São Paulo
http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso
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