CONCURSO PÚBLICO IF BAIANO

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (D-TESEGTR)

CADERNO 1

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES NESTA PÁGINA

* Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) este Caderno de Questões com o enunciado das 70 (setenta) questões da prova objetiva.
b) uma Folha de Respostas, destinada às respostas das questões da prova objetiva.
* É responsabilidade do candidato certificar-se de que recebeu a prova correspondente ao cargo para o qual concorre (verifique o
cabeçalho do Caderno de Questões). Notifique o fiscal qualquer irregularidade.
* SOMENTE APÓS AUTORIZADO O INÍCIO DA PROVA, VERIFIQUE SE ESTE CADERNO DE QUESTÕES ESTÁ
COMPLETO E EM ORDEM. NOTIFIQUE O FISCAL QUALQUER IRREGULARIDADE IMEDIATAMENTE.
* FOLHEAR O CADERNO DE QUESTÕES ANTES DO INÍCIO DA PROVA IMPLICA NA ELIMINAÇÃO DO
CANDIDATO.
* Verifique se as informações contidas na Folha de Respostas estão corretas. Caso contrário, notifique o fiscal.
* Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas, à caneta esferográfica de tinta na cor
preta ou azul.
* Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. A Folha de Respostas
somente poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior – BARRA DE
RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.
* Ao candidato somente será permitido levar o Caderno de Questões 1 (uma) hora antes do horário previsto para término da prova.
Item 10.17, alínea “c” do edital.
* Será ELIMINADO do Concurso o candidato que:
a) for surpreendido durante o período de realização de sua prova portando (carregando consigo, levando ou conduzindo) armas ou
aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, qualquer tipo de relógio com mostrador digital, walkman, agenda eletrônica, notebook,
palmtop, receptor, gravador, controle de alarme de carro, etc), quer seja na sala de prova ou nas dependências do seu local de
prova. Item 10.20, alínea “c” do edital.
b) ausentar-se da sala de prova, durante o período de realização de sua prova, portando a folha de respostas da prova objetiva, o
caderno de questões, ou qualquer equipamento eletrônico. Item 10.20, alínea “i” do edital.
c) fizer anotação de informações relativas às suas respostas da prova objetiva, em qualquer meio. Item 10.20, alínea “f” do edital.
d) não permitir a coleta da digital, no procedimento descrito no subitem 10.18 do edital. Item 10.20, alínea “l” do edital.
* Quando terminar, entregue obrigatoriamente ao fiscal a Folha de Respostas. A entrega do Caderno de Questões é obrigatória
se o candidato terminar a prova antes de faltar 1 (uma) hora para o término desta. NÃO DEIXE DE ASSINAR A LISTA DE
PRESENÇA.
* Será automaticamente eliminado do Concurso Público o candidato que descumprir as instruções contidas no Caderno de
Questões. Item 10.17, alínea “j” do edital.
* Consulte as próximas atividades no cronograma na guia Cronogramas, acessando a página do concurso em www.funrio.org.br.
* Transcreva em letra cursiva, no espaço próprio na Folha de Respostas, a frase abaixo apresentada entre aspas.
“Faça. Ou não faça. Não existe a tentativa” (Mestre YODA, Star Wars)
Prova objetiva
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♦ LÍNGUA PORTUGUESA ♦

As questões 01 a 04 tomarão por base a seguinte crônica, de Agapito Paes, publicada no sítio de notícias “Bahia Já” em
17/07/2015:

Tenda de Jorge luthier dá um jeito em sua viola
Salvador, a cidade musical, tem alguns luthiers (ou violeiros) – profissionais que consertam e reparam instrumentos
de cordas – violão, bandolim, cavaquinho, viola, violino, baixo, etc. – e quase sempre ficam situados próximo à Praça da
Sé, principal ponto de encontro dos músicos profissionais que tocam na noite baiana. O ponto dos músicos fica em frente
à Primavera, antiga loja de venda de instrumentos que se situa na esquina da entrada da Saldanha, e nas imediações do
Edifício Themis.
Hoje, no Cantinho da Bahia, Agapito, nosso repórter curioso e que sempre anda de olhos nesses pontos, foi
conhecer Jorge Souza, o luthier da Alma Musical, uma tenda que se situa no Ed. Churchill, na Rua José Gonçalves, centro
– esta rua sai da Praça da Sé em direção à ladeira da Praça. José Gonçalves, para quem não sabe, foi governador da
Província da Bahia.
Jorge é craque em consertar instrumentos de corda, e sua tenda ou cantinho fica numa lojinha na sobreloja do
Churchill, um prédio antigo ainda com aqueles elevadores com porta de sanfona. Então, se você tem um violão precisando
de ajustar as tarrachas, de dar uma arrumada nos trastes do braço, ou se tem um cavaco precisando dar uma ajeitada
porque não afina, é só ir no Jorge.
Os preços dos serviços variam de acordo com cada trabalho, e as peças de reposição os clientes compram nas lojas
que ficam na José Gonçalves e na Praça da Sé. Não aceita cartões. Só no efetivo, no capilé ao vivo.
(Fonte: http://www.bahiaja.com.br/agapitopaes/cantinhosdabahia/coluna/2015/07/17/tenda-de-jorge-luthier-da-um-jeito-em-suaviola,4538,0.html) - adaptado

QUESTÃO 01
A crônica tem um estilo bastante peculiar porque privilegia o aspecto
A)
B)
C)
D)
E)

cultural acima do musical.
literário acima do cultural.
informativo acima do literário.
musical acima do informativo.
comercial acima do municipal.

QUESTÃO 02
Depreende-se da leitura atenta do texto que há um motivo especial para que o cronista aborde como tema os serviços de um
profissional como Jorge. Assinale-o.
A)
B)
C)
D)
E)

Salvador é uma cidade musical.
As lojas de venda de instrumentos ficam na entrada da Saldanha.
A Rua José Gonçalves homenageia um antigo governador da Bahia.
O cronista tem um cavaco precisando de uma ajeitada porque não afina.
O homem que conserta instrumentos de cordas não aceita cartão de crédito.
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QUESTÃO 03
Após a leitura atenta do texto, ficamos com a informação de que a Praça da Sé
A)
B)
C)
D)
E)

foi construída após a demolição da Igreja da Sé.
funcionou como o principal terminal de ônibus da cidade.
é o local onde trabalha o profissional focalizado pelo cronista.
foi palco de manifestações populares ao longo de sua história.
é o principal ponto de encontro de músicos que tocam na noite baiana.

QUESTÃO 04
Assinale a única alternativa que pode ser comprovada com alguma passagem do texto.
A)
B)
C)
D)
E)

Jorge conserta também alguns instrumentos de sopro.
Jorge aceita pagamentos em dinheiro ou em instrumentos.
Jorge conserta os instrumentos, mas só oferece a mão de obra.
Jorge toca na noite baiana após cumprir expediente em sua tenda.
Jorge cobra preço fixo para qualquer tipo de serviço, exceto afinação.

QUESTÃO 05
De acordo com as regras ortográficas em vigor, a única dupla de palavras corretamente hifenizadas é
A)
B)
C)
D)
E)

cata-vento & gira-sol.
dedo-duro & passa-tempo.
pé-de-meia & inter-regional.
pé-de-moleque & copo-de-leite.
anti-econômico & luso-fônico.

QUESTÃO 06
Assinale a única alternativa que mostra uma frase escrita inteiramente de acordo com as regras de acentuação gráfica
vigentes.
A)
B)
C)
D)
E)

Nas aulas de Literatura, eu li poemas árcades do tempo da Inconfidência.
Nas aulas de Filosofia, estudei um pouco sobre os pensadores iconoclástas.
Nas aulas de Química, aprendi um pouco de eletrólise, alcalínos e alogênios.
Nas aulas de Português, estudei figuras como metáfora, metonímia e prosopopéia.
Nas aulas de Música, eu descobri instrumentos como a cítara, o trompéte e o oboé.

QUESTÃO 07
As alternativas abaixo mostram uma notícia publicada no Jornal do Comercio de 01/05/2015 transcrita com pontuações
diferentes. Qual a única transcrição que está rigorosamente correta quanto ao uso dos sinais de pontuação?
A) As Filipinas podem renovar o apelo por clemência a uma cidadã do país condenada por tráfico de drogas na Indonésia,
cuja sentença de morte foi suspensa temporariamente, mas isso dependerá do resultado de um caso de tráfico de pessoas
relacionado à sua prisão.
B) As Filipinas podem renovar o apelo por clemência a uma cidadã do país condenada por tráfico de drogas na Indonésia,
cuja sentença de morte, foi suspensa temporariamente, mas isso dependerá do resultado de um caso de tráfico de pessoas
relacionado à sua prisão.
Prova objetiva
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C) As Filipinas podem renovar o apelo por clemência a uma cidadã do país condenada por tráfico de drogas na Indonésia,
cuja sentença de morte foi suspensa temporariamente, mas isso dependerá do resultado, de um caso de tráfico de pessoas
relacionado à sua prisão.
D) As Filipinas podem renovar, o apelo por clemência a uma cidadã do país condenada por tráfico de drogas na Indonésia,
cuja sentença de morte foi suspensa temporariamente, mas isso dependerá do resultado de um caso de tráfico de pessoas
relacionado à sua prisão.
E) As Filipinas podem renovar o apelo por clemência a uma cidadã do país condenada por tráfico de drogas na Indonésia,
cuja sentença de morte foi suspensa temporariamente, mas isso dependerá do resultado de um caso de tráfico de pessoas
relacionado, à sua prisão.

QUESTÃO 08
“ATENÇÃO! Proibido estacionar no acesso a rampa, de segunda a sábado, das 7 as 18h. Sujeito a guincho!”
Para essa mensagem ser colocada numa placa na entrada do prédio, só faltava verificar quantos acentos de crase tinham de
ser colocados de acordo com as normas da língua-padrão. Feita a consulta a um especialista, foram colocados os acentos
corretos, a saber:
A)
B)
C)
D)
E)

nenhum acento.
um acento.
dois acentos.
três acentos.
quatro acentos.

QUESTÃO 09
“Agradeço a todos pelo apoio que deram à nossa família. Nós nunca esqueceremos vocês.”
Num exercício sobre pronomes, o professor propôs aos alunos que reescrevessem a frase acima substituindo os termos
sublinhados por pronomes oblíquos átonos coerentes com a frase original. A resposta dada como correta foi esta:
A) Agradeço-os pelo apoio que nos deram. Nós nunca os esqueceremos.
B) Agradeço-lhes pelo apoio que nos deram. Nós nunca os esqueceremos.
C) Agradeço-os pelo apoio que lhe deram. Nós nunca lhes esqueceremos.
D) Agradeço-los pelo apoio que nos deram. Nós nunca nos esqueceremos.
E) Agradeço-lhes pelo apoio que lhe deram. Nós nunca lhes esqueceremos.

QUESTÃO 10
Assinale a alternativa que mostra uma forma verbal de estrutura plena, isto é, com quatro morfemas.
A)
B)
C)
D)
E)

(tu) compres.
(eles) amaram.
(nós) traremos.
(ele) inflacionou.
(eu) contemplasse.
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Página: 4

CONCURSO PÚBLICO IF BAIANO

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (D-TESEGTR)

CADERNO 1

QUESTÃO 11
Um publicitário recebeu a incumbência de dar um nome original para o lançamento de uma promoção de viagens turísticas à
África. Usando corretamente o radical erudito correspondente à ideia positiva da campanha, o publicitário apresentou ao
cliente a palavra
A)
B)
C)
D)
E)

Africastenia.
Africafobia.
Africafagia.
Africamania.
Africametria.

QUESTÃO 12
Assinale a alternativa que mostra um período cuja segunda oração tem valor adverbial em relação à primeira.
A)
B)
C)
D)
E)

Se não tiveres passaporte, não viajarás.
Mal a reunião começou, ele apresentou sua renúncia.
Uma fragrância que envolvia a todos perfumava a noite.
O salão permanecerá fechado até que a segurança o libere para a festa.
A fim de que as eleições decorressem tranquilamente, foram tomadas algumas providências.

QUESTÃO 13
As comunicações que partem dos órgãos públicos federais devem ser compreendidas por todo e qualquer cidadão brasileiro.
Para atingir esse objetivo, há que evitar o uso de uma linguagem restrita a determinados grupos. Não há dúvida que um texto
marcado por expressões de circulação restrita, como a gíria, os regionalismos vocabulares ou o jargão técnico, tem sua
compreensão dificultada. (Manual de Redação da Presidência da República)
Sobre o trecho transcrito acima é correto afirmar que seu segundo período tem uma oração
A)
B)
C)
D)
E)

subordinada adjetiva.
coordenada sindética.
subordinada adverbial.
coordenada assindética.
subordinada substantiva.

QUESTÃO 14
Assinale a alternativa que mostra uma frase com erro de concordância segundo as regras da língua-padrão.
A)
B)
C)
D)
E)

A pesquisa linguística e o ensino de gramática normativa deve caminhar lado a lado nas aulas de língua.
As pesquisas realizadas por vários autores representam um marco divisor no campo da reflexão linguística.
Os fatores que atuam sobre o comportamento linguístico dos falantes podem ser internos ou externos ao sistema.
Vários estudos e pesquisas enfocam a variação na concordância de número como bastante geral e bem significativa.
A linguística e os estudos sobre variação contribuíram muito para concretizar uma nova prática no ensino da língua.
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QUESTÃO 15
A primeira estrofe da canção que serve de tema para a novela “A Regra do Jogo” diz: “O Sol há de brilhar mais uma vez / A
luz há de chegar aos corações / Do mal será queimada a semente / O amor será eterno novamente.” (Nelson Cavaquinho e
Élcio Soares)
Observa-se, neste trecho, a presença da seguinte figura de linguagem:
A)
B)
C)
D)
E)

metáfora.
catacrese.
pleonasmo.
eufemismo.
onomatopeia.

QUESTÃO 16
Nas comunicações oficiais a serem mantidas com uma instituição de ensino cujo cargo máximo é o de Reitor, uma
correspondência a ele enviada deve ser assim endereçada:
A)
B)
C)
D)
E)

Ao Magnífico Reitor.
Ao Magnânimo Reitor.
Ao Prezado Senhor Reitor.
Ao Ilustríssimo Dr. Reitor.
Ao Eminente Prof. Dr. Reitor.

♦ LEGISLAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ♦

QUESTÃO 17
De acordo com o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, o
retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado é definido como
A)
B)
C)
D)
E)

recondução.
reversão.
readaptação.
promoção.
transferência.

QUESTÃO 18
Acerca da declaração de bens e valores que compõem o patrimônio privado de agente público, nos termos da Lei Federal nº
8.429, de 02 de junho de 1992 e alterações, é correto afirmar que
A)
B)
C)
D)
E)

a apresentação da declaração de bens é obrigatória somente no ato da posse.
o agente público que se recusar a prestar a declaração no prazo determinado será punido com advertência.
a declaração de bens somente deverá ser atualizada a cada três anos, após o ingresso do agente no serviço público.
a apresentação de declaração falsa sujeita o agente público à suspensão de suas atividades por noventa dias.
a posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação da declaração de bens e valores que
compõem seu patrimônio.
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QUESTÃO 19
A Lei Federal nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008 e alterações, que criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia, estabelece que seus Reitores serão nomeados pelo
A)
B)
C)
D)
E)

Pró-Reitor.
Ministro da Educação.
Presidente do Conselho Nacional de Educação.
Presidente da República.
Diretor do Fundo Nacional de Educação.

QUESTÃO 20
O regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, estabelece que
somente haverá posse nos casos de provimento de cargo por
A)
B)
C)
D)
E)

seleção simples.
convocação.
nomeação.
reversão.
alocação.

QUESTÃO 21
De acordo com o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais,
constituem indenizações ao servidor, dentre outras, as seguintes:
A)
B)
C)
D)
E)

auxílio natalidade e ajuda de custo.
gratificação extraordinária e diárias.
gratificação especial e diárias.
ajuda de custo e transporte.
transporte e gratificação extraordinária.

QUESTÃO 22
Conforme disposições do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas
federais, o servidor fará jus a trinta dias de férias, sendo que
A)
B)
C)
D)
E)

para o primeiro período aquisitivo serão exigidos seis meses de efetivo exercício.
sua acumulação é expressamente vedada.
as faltas ao serviço podem ser levadas à conta das férias.
seu parcelamento, ainda que seja por interesse da administração, é proibido.
o pagamento da remuneração das férias será efetuado até 2 (dois) dias antes do início do respectivo período.

QUESTÃO 23
Segundo a Constituição Federal de 1988, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais, dentre
outros, pelos seguintes princípios:
A)
B)
C)
D)
E)

autodeterminação dos povos e intervenção permanente.
independência nacional e solução dos conflitos pela guerra.
repúdio ao terrorismo e independência nacional.
defesa da paz e distinção entre os Estados.
intervenção permanente e repúdio ao terrorismo.
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QUESTÃO 24
A Constituição Federal de 1988 estabelece que a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:
A)
B)
C)
D)
E)

privação da liberdade e trabalhos forçados.
interdição de direitos e banimento.
prestação social alternativa e caráter perpétuo.
restrição da liberdade e perda de bens.
trabalhos forçados e banimento.

QUESTÃO 25
Constitui direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social,
A)
B)
C)
D)
E)

o seguro desemprego, em caso de desemprego voluntário.
a garantia de salário, podendo ser inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável.
o décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria.
a remuneração do trabalho noturno igual à do diurno.
a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em trinta por cento à do normal.

QUESTÃO 26
Quanto aos sindicatos e à associação sindical, a Constituição Federal de 1988 estabelece que
A)
B)
C)
D)
E)

a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente.
a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho é facultativa.
todo trabalhador é obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato.
ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos da categoria, exceto em questões judiciais.
o aposentado filiado tem direito a votar, mas não pode ser votado nas organizações sindicais.

QUESTÃO 27
A Constituição Federal de 1988 dispõe que a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, assim
como o amparo às crianças carentes, constituem objetivos
A)
B)
C)
D)
E)

da assistência social.
do ensino complementar básico.
do programa suplementar de promoção humanística.
da universalização dos princípios culturais.
do plano complementar de saúde pública.

♦ RACIOCÍNIO LÓGICO ♦
Prova objetiva

Página: 8

CONCURSO PÚBLICO IF BAIANO

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (D-TESEGTR)

CADERNO 1

QUESTÃO 28
Antônio é médico ou Bruno é engenheiro. Se Bruno é engenheiro, então Carlos é atleta. Douglas é professor se e somente se
Carlos não é atleta. Ora, Douglas é professor. Logo,
A)
B)
C)
D)
E)

Antônio é médico e Bruno é engenheiro.
Antônio é médico e Carlos é atleta.
Antônio não é médico e Carlos não é atleta.
Bruno não é engenheiro e Carlos é atleta.
Bruno não é engenheiro e Carlos não é atleta.

QUESTÃO 29
Um paciente é diagnosticado com uma determinada doença se apresentar pelo menos dois dentre os sintomas (X, Y e Z).
Foram realizados exames em duzentos pacientes e os seguintes resultados foram obtidos:
I – 80 pacientes não apresentaram nenhum dos três sintomas;
II – 70 pacientes apresentaram o sintoma X;
III – 90 pacientes apresentaram o sintoma Y;
IV – 20 apresentaram apenas o sintoma Z;
V – 10 pacientes apresentaram os três sintomas simultaneamente.
No mínimo, quantos desses duzentos pacientes serão diagnosticados com a referida doença?
A)
B)
C)
D)
E)

10.
20.
30.
50.
60.

QUESTÃO 30
A proposição “Pedro gosta de comida japonesa e Raquel não gosta de comida italiana” é falsa e a proposição “Pedro gosta de
comida japonesa se e somente se Raquel não gosta de comida italiana” é verdadeira, logo conclui-se que
A)
B)
C)
D)
E)

Pedro não gosta de comida japonesa e Raquel gosta de comida italiana.
Pedro não gosta de comida japonesa e Raquel não gosta de comida italiana.
Pedro gosta de comida japonesa e Raquel gosta de comida italiana.
Pedro gosta de comida japonesa se e somente se Raquel gosta de comida italiana.
Se Pedro não gosta de comida japonesa, então Raquel não gosta de comida italiana.

QUESTÃO 31
A negação de “Alberto gosta de futebol ou Bianca é morena” é:
A)
B)
C)
D)
E)

Se Alberto gosta de futebol então Bianca é morena.
Alberto gosta de futebol se e somente se Bianca é morena.
Alberto não gosta de futebol e Bianca não é morena.
Alberto não gosta de futebol ou Bianca não é morena.
Alberto gosta de futebol e Bianca é morena.

Prova objetiva
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QUESTÃO 32
Uma empresa possui 500 funcionários, sendo 400 de nível médio e 100 de nível superior. A empresa concedeu um aumento
salarial de 10% para os funcionários de nível médio e de 5% para os de nível superior. Comparando-se a média salarial da
empresa antes dos aumentos com a média salarial após os aumentos, verifica-se que o aumento percentual na média salarial
foi de 7,5%. Sabendo-se que os salários dos funcionários de um mesmo nível são iguais, antes do aumento, a razão entre o
salário do funcionário de nível superior e o de nível médio é
A)
B)
C)
D)
E)

2.
2,5.
3.
4.
5.

QUESTÃO 33
A figura mostra uma circunferência inscrita em um quadrado. Sabendo-se que a área do triângulo, também inscrito no
quadrado, é igual ao perímetro da circunferência, o lado do quadrado é igual a:

A)

C)
D)
E)

.
0,75.
.
1,75.
2.
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QUESTÃO 34
Dois atletas treinam em uma pista oval de 800 metros de comprimento. Em um determinado treinamento, esses dois atletas
partem da linha de largada dessa pista no mesmo instante e no mesmo sentido. Após 15 minutos de corrida o mais rápido
concluiu a 5a volta, enquanto o mais lento percorreu ¾ da quinta volta. Considerando que os atletas mantêm velocidade
constante em toda a corrida, quanto tempo após a largada os dois se encontram pela primeira vez?
A)
B)
C)
D)
E)

50.
55.
60.
65.
70.

QUESTÃO 35
A soma de dois números naturais é 20. Sabendo-se que um desses números é múltiplo do outro, o maior valor possível da
diferença entre o maior e o menor desses números é
A)
B)
C)
D)
E)

10.
12.
14.
16.
18.

♦ CONHECIMENTOS GERAIS ♦
QUESTÃO 36
A campanha para as eleições presidenciais brasileiras de 2014 teve um momento trágico. O candidato do PSB à presidência
morreu após a queda, em um bairro residencial em Santos, do jato particular em que viajava. Seu nome era
A)
B)
C)
D)
E)

Eduardo Campos.
Leonel Brizola.
Antonio Palocci.
Jarbas Vasconcelos.
Antônio Carlos Magalhães.

QUESTÃO 37
Observe estas três afirmações sobre o Estado da Bahia:
I – A Bahia é o quarto maior estado brasileiro em extensão territorial.
II – A Bahia faz divisa com Pernambuco, Alagoas e Sergipe, mas não com o Piauí.
III – O rio mais importante da Bahia é o Jequitinhonha, que cruza o estado do sul para o norte.
Quantas dessas afirmações estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Todas as três.
Nenhuma das três.
Apenas as duas últimas.
Apenas as duas primeiras.
Apenas a primeira e a terceira.
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QUESTÃO 38
O Mercosul foi fundado a partir do Tratado de Assunção em 1991, por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. A Venezuela,
em 2006, solicitou sua entrada no bloco, o que foi efetivado em 2012. Que outro país também solicitou a entrada como
membro permanente do Mercosul, mas ainda não foi integrado ao grupo?
A)
B)
C)
D)
E)

Bolívia.
Chile.
Colômbia.
México.
Peru.

QUESTÃO 39
A literatura brasileira conta com vários escritores nascidos na Bahia, como é o caso de
A)
B)
C)
D)
E)

Caetano Veloso, Jorge Amado e Zélia Gattai.
Alberto de Oliveira, Olavo Bilac e Rui Barbosa.
Adonias Filho, José Sarney e Machado de Assis.
Antônio Torres, Gregório de Matos e João Ubaldo.
Fernando Sabino, Graciliano Ramos e Paulo Coelho.

QUESTÃO 40
Um dos locais que mais atraem turistas em Salvador é o Pelourinho, popularmente chamado de Pelô. Esse bairro se localiza
no Centro Histórico da cidade, na área que abrange apenas as ruas que vão do Terreiro de Jesus até o Largo do Pelourinho,
que possui um conjunto arquitetônico colonial barroco português preservado e integrante do Patrimônio Histórico da
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.
A palavra “pelourinho” se refere a
A) um obelisco de mármore, localizado normalmente no meio de um campo ermo, onde cartazes eram expostos. No Brasil
Colônia, porém, era usado, principalmente, para comícios políticos.
B) uma coluna de pedra, localizada normalmente no centro de uma praça, onde criminosos eram expostos e punidos. No
Brasil Colônia, porém, era usado, principalmente, para castigar escravos.
C) uma espécie de coreto, localizado normalmente no meio de um gramado, onde grupos musicais se apresentavam. No
Brasil Colônia, porém, era usado, principalmente, para apresentações de jograis.
D) uma pilastra de ferro, localizada normalmente no centro de uma praça, onde escravos eram expostos e castigados. No
Brasil Colônia, porém, era usado, principalmente, para justiçar criminosos portugueses.
E) um palco aberto em praça pública, localizado normalmente em espaços de grandes dimensões, onde as pessoas podiam
se manifestar livremente. No Brasil Colônia, porém, era usado, principalmente, para falar mal dos colonizadores.
QUESTÃO 41
A Bahia responde mais da metade das exportações da região e, dentre os estados brasileiros, conta com o oitavo maior
A)
B)
C)
D)
E)

PIB.
IDH.
INPC.
CNPJ.
FGTS.
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QUESTÃO 42
Um dos nomes femininos mais importantes na história da Bahia é o de Maria Quitéria. Uma escultura em bronze em
homenagem a ela está erguido no Largo da Soledade, em Salvador. Maria Quitéria destacou-se como uma das

A) vereadoras eleitas para o primeiro mandato feminino na história dos municípios brasileiros.
B)
C)
D)
E)

musas inspiradoras de Dorival Caymmi, tema de várias canções que enaltecem a beleza da mulher baiana.
heroínas nas lutas pela Independência, depois de ter-se alistado, disfarçada de homem, no Exército Brasileiro.
líderes dos movimentos de emancipação feminina, que ocorreram em Salvador na primeira metade do século XX.
mulheres que representaram o Brasil na Conferência Internacional da Paz de Haia, na Holanda, no início do século XX.

QUESTÃO 43
Instituição cultural inaugurada em 20 de julho de 1897 e sediada no Rio de Janeiro, cujo objetivo é o cultivo da língua e da
literatura nacionais. Essa descrição se atribui
A)
B)
C)
D)
E)

ao Liceu Literário Português.
à Academia Brasileira de Letras.
à Biblioteca Nacional.
à Sociedade Brasileira de Língua e Literatura.
ao Liceu de Artes e Ofícios.

QUESTÃO 44
Gláuber Rocha nasceu na cidade de Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia, em 1939, e era o mais velho dos 4 irmãos e
único menino da família. De temperamento controvertido, ao longo de sua vida sempre escreveu e pensou cinema. Queria
uma arte engajada ao pensamento e pregava uma nova estética, uma revisão crítica da realidade.
Um de seus filmes mais aclamados pela crítica é

A) Doramundo.
B)
C)
D)
E)

O Auto da Compadecida.
O Pagador de Promessas.
Cabra Marcado para Morrer.
Deus e o Diabo na Terra do Sol.

QUESTÃO 45
O poeta Castro Alves, divergindo da corrente indianista da literatura romântica brasileira, inspirou-se nas causas da liberdade
e da justiça e, por conta disso, ficou conhecido pelo apelido de
A)
B)
C)
D)
E)

O Mascate.
Glauceste Satúrnio.
Poeta dos Escravos.
Príncipe dos Poetas.
Trovador da Liberdade.

♦ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS ♦
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QUESTÃO 46
Em um processo trabalhista em andamento, o ex funcionário de um renomado estaleiro requer insalubridade por ficar
exposto a ruído excessivo enquanto cortava alumínio naval com a esmerilhadeira. O juiz determinou que o perito fosse ao
local e reproduzisse as condições de trabalho relatadas pelo ex funcionário e afirmasse a quantidade de ruído produzida. O
instrumento adequado para a medição de ruído a ser realizada pelo perito é o
A)
B)
C)
D)
E)

multímetro.
velocímetro.
odômetro.
decibelímetro.
amperômetro.

QUESTÃO 47
Um empresário de prestígio resolveu ampliar os negócios de sua empresa familiar. Criou três empresas no setor de ótica e
procedimentos oftalmológicos: uma Ótica num ponto movimentado do Centro da Cidade com quatro vendedores e um
estoquista; um laboratório de surfaçagem com cinquenta funcionários em diversas funções; e uma empresa de venda de
armações de grifes famosas com dez vendedores ambulantes que oferecem os produtos de porta em porta. Para este novo
desafio, de acordo com o número de funcionários que as novas empresas possuem, o empresário precisará que a empresa de
Segurança do Trabalho que contratou, providencie PPRA para as empresas:
A)
B)
C)
D)
E)

Ótica, Laboratório e de Vendas porta a porta.
Somente a Ótica e o Laboratório.
Somente o Laboratório.
Nenhuma tem a obrigatoriedade de apresentar o PPRA já que havia um negócio anterior.
Somente a Ótica e a empresa de venda porta a porta por se tratarem de comércio.

QUESTÃO 48
Uma empresa de entrega expressa tem em seu quadro de funcionários 40 motociclistas que trabalham de segunda à sexta das
8 h às 17 h com uma hora de intervalo para almoço. Numa vistoria do Ministério do Trabalho a empresa foi autuada por não
efetuar o pagamento de adicional de periculosidade, conforme previsto no anexo 5 da NR 16. Neste caso, a notificação:
A)
B)
C)
D)
E)

Não é válida pois seria necessária solicitação de perícia técnica.
É válida independente da realização do trabalho pericial.
É inválida pois não há eventualidade na prestação do serviço de motociclista na empresa.
É válida somente após a realização de trabalho pericial comprovando a insalubridade.
A avaliação fica a cargo do empregador.

QUESTÃO 49
A equipe de brigadistas de uma escola foi acionada para atuar em uma situação de incêndio ocorrida na secretaria. Dois
armários de madeira cheios de documentos, 3 pastas plásticas e 8 rolos de fitas adesivas encontram-se em chamas. Para
extinção do fogo, a equipe precisará avaliar a natureza das chamas para utilizar o extintor adequado. Neste caso a classe, o
tipo de combustível e o tipo de extintor mais adequados são:
A)
B)
C)
D)
E)

Classe A – sólidos liquefeitos – extintor de pó químico.
Classe A – materiais de origem fibrosa – extintor de H₂O ou à base de espuma.
Classe B – sólidos liquefeitos – extintor de gases ou vapores inertes.
Classe B – estruturas energizadas – extintor à base de espuma.
Classe C – estruturas energizadas – extintor de pó químico.
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QUESTÃO 50
Funcionários de uma empresa que produz carvão betuminoso e antracito, sem a proteção respiratória adequada, de acordo
com o nexo epidemiológico (causa e efeito), poderão adquirir doença ocupacional em médio e longo prazo, conhecida como
A)
B)
C)
D)
E)

cisticercose.
asbestose.
berlicose.
escoliose.
antracose.

QUESTÃO 51
As multas e penalidades a serem aplicadas a um estabelecimento pelo descumprimento de atribuições previstas nas Normas
Regulamentadoras instituídas pela Portaria 3.214/78 estão previstas na NR de número
A)
B)
C)
D)
E)

33.
09.
28.
16.
22.

QUESTÃO 52
De acordo com o anexo II da Norma Regulamentadora que define as penalidades para o descumprimento de itens das NRs, o
número da infração a ser aplicada a um estabelecimento com mil funcionários autuado pela falta de CIPA (item 5.2 da NR 5)
é
A)
B)
C)
D)
E)

4.
3.
1.
2.
5.

QUESTÃO 53
Os treinamentos para membros, titulares e suplentes, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes deverão ocorrer
A)
B)
C)
D)

sem prazo para seus membros, pois a NR 5 não determina um prazo específico, apenas sua obrigatoriedade.
anualmente, em qualquer época para membros da CIPA titulares, suplentes, antigos e novos e para designados.
30 dias após a posse para membros da CIPA titulares e suplentes e para designados.
antes da posse para membros da CIPA, titulares e suplentes; no prazo máximo de 30 dias contados a partir da posse para
membros no primeiro mandato e anualmente para os designados.
E) antes da posse para membros da CIPA, titulares e suplentes, antigos, novos e para designados.
QUESTÃO 54
São exemplos de agentes físicos, químicos e biológicos que produzem riscos ambientais à saúde do trabalhador,
respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

Infrassom, ultrassom e vapores.
Ruído, névoa e protozoário.
Altas temperaturas, ultrassom e ruído.
Ruído, temperatura extrema e bactérias.
Poeira, fungos e bactérias.
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QUESTÃO 55
Em uma instalação tipo galpão de armazenamento, com pé direito de 4,5 m e uma área total de 1.600 m², estão instalados 6
chuveiros automáticos que, em caso de incêndio e de acordo com as normas de segurança previstas na NBR 6135, devem ser
acionados a partir da temperatura de
A)
B)
C)
D)
E)

40˚C.
60˚C.
63˚C.
50˚C.
57˚C.

QUESTÃO 56
As boas condições de saúde e higiene no local de trabalho são determinantes para melhorar a produtividade do trabalhador.
A medicina do trabalho tem contribuído no sentido de criar mecanismos que eliminem ou amenizem os riscos à saúde no
ambiente de trabalho. O documento que registra os riscos e suas respectivas ações de eliminação ou redução em prol de um
ambiente saudável é o PCMSO, sigla que significa
A)
B)
C)
D)
E)

Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional.
Projeto de Análise e Controle de Riscos à Saúde Ocupacional.
Programa Continuado de Medicina e Saúde Ocupacional.
Programa de Riscos e Controle Médico da Saúde Ocupacional.
Programa de Análise e Controle da Medicina e Saúde Ocupacional.

QUESTÃO 57
De acordo com a NR 17, é considerado trabalhador jovem o trabalhador com idade entre
A)
B)
C)
D)
E)

16 e 18 anos de idade.
18 e 23 anos de idade.
14 e 24 anos de idade.
14 e 18 anos de idade.
18 e 24 anos de idade.

QUESTÃO 58
Dentre as características abaixo, apenas duas representam requisitos mínimos previstos na NR17 para os assentos utilizados
nos postos de trabalho onde se utiliza a posição sentada predominantemente para o exercício da atividade laboral:
I)
II)
III)
IV)
A)
B)
C)
D)
E)

altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida.
base do assento reta.
borda frontal arredondada.
encosto ereto.
I e II.
II e IV.
I e III.
III e IV.
I e IV.
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QUESTÃO 59
O percentual do adicional de insalubridade devido ao funcionário incide sobre
A)
B)
C)
D)
E)

um salário mínimo regional.
o salário base do funcionário.
o total das verbas salariais do funcionário.
um salário mínimo nacional.
35 UFIR.

QUESTÃO 60
Escolha a alternativa onde todos os elencados sejam exemplos de atividades profissionais que devem receber adicional de
periculosidade.
A)
B)
C)
D)
E)

Frentista, eletricista, garagista.
Laboratorista de análises clínicas, cozinheiro, eletricista.
Motorista de caminhão de transporte de combustível, ajudante de cozinha, engenheiro nuclear.
Segurança pessoal de artista de TV, garagista, cozinheiro.
Segurança metroviário, controlador de câmeras de monitoramento urbano, segurança de empresário de uma grande rede
varejista.

QUESTÃO 61
Uma mulher de 26 anos foi atropelada por um ônibus e seu corpo foi projetado há cerca de 6 metros do local do impacto
inicial. O motorista não prestou o socorro devido. O local está em segurança para efetuar o socorro à vítima. Ela está em
decúbito ventral e inconsciente. Apresenta respiração ruidosa e nítidas deformidades nos membros inferiores e no antebraço
esquerdo. O que o socorrista deve fazer inicialmente?
A)
B)
C)
D)
E)

Estabilizar a cabeça e realizar rolamento de 180˚ posicionando a vítima na prancha.
Verificar a existência de fraturas de ossos longos ou pelve antes de manipular a vítima.
Utilizar o colete de imobilização associado à prancha para extrição.
Imobilizar a coluna cervical antes de qualquer manipulação.
Iniciar procedimento de respiração artificial para recuperar a consciência.

QUESTÃO 62
A norma NBR 18801:2011 especifica os requisitos de um Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho (SGSST)
que permitem que uma organização controle riscos da Segurança e Saúde no Trabalho (SST) e melhore o respectivo
desempenho. A última versão aprovada em 2011 está válida, de acordo com o catálogo da Associação Brasileira de Normas
Técnicas, desde
A)
B)
C)
D)
E)

Setembro de 2011.
Dezembro de 2011.
Janeiro de 2012.
Outubro de 2013.
Dezembro de 2014.
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QUESTÃO 63
Uma empresa de transporte rodoviário teve seu presidente da CIPA assassinado covardemente na porta de casa. Mais uma
cena de violência que acomete nosso país todos os dias e que nos deixa cada vez mais reféns da impunidade e do medo.
Neste caso, em quanto tempo e quem deve substituir o presidente da CIPA na empresa?
A)
B)
C)
D)
E)

Em dois dias úteis o empregador deverá convocar novas eleições.
Em dois dias o vice-presidente assumirá automaticamente.
Em dois dias úteis o empregador indicará o substituto.
Em até trinta dias um novo presidente eleito deverá ser empossado.
Em cinco dias o vice-presidente assumirá como presidente nomeando seu vice.

QUESTÃO 64
Os estabelecimentos abaixo devem manter, obrigatoriamente, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho (SESMT):
I) Prefeitura de um município com 15 mil habitantes e 20 funcionários celetistas e 12 prestadores de serviço autônomos.
II) Empresa automotiva com 2.500 funcionários celetistas.
III) Empresa multinacional de construção civil com 30 empreiteiros autônomos trabalhando por contrato temporário, sem
vínculo empregatício.
IV) Cooperativa de crédito imobiliário atuando em parceria com instituições terceirizadas com cinco funcionários celetistas.
V) Empresa de construção civil atuando em canteiro de obras com 900 funcionários celetistas cuja sede fica no mesmo
estado e apresenta funcionários trabalhando em outras frentes de trabalho.
A)
B)
C)
D)
E)

Todas as alternativas possuem obrigatoriedade em manter SESMT.
Apenas a alternativa III NÃO possui obrigatoriedade em manter SESMT.
Apenas as alternativas I, III e IV possuem obrigatoriedade em manter SESMT.
Apenas as alternativas III, IV e V possuem obrigatoriedade em manter SESMT.
Apenas as alternativas IV e V possuem obrigatoriedade em manter SESMT.

QUESTÃO 65
Um hipermercado de uma grande capital está para inaugurar mais uma unidade com uma área de 4.000m² e está em fase de
aquisição do mobiliário dos caixas. São 47 no total. De acordo com a NR 17, as medidas incluindo distância e altura no posto
de trabalho, deve seguir
A)
B)
C)
D)
E)

as medidas definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas.
as normas estabelecidas pela Federação de Comércio Varejista.
as medidas de acordo com as dimensões dos equipamentos utilizados por seus funcionários.
os espaçamentos determinados pela Junta Comercial de seu estado.
as medidas características da maioria dos funcionários que atuarão nos caixas.

QUESTÃO 66
Para equipamentos com laudos de ensaio que não tenham sua conformidade avaliada no SINMETRO, o prazo de validade do
Certificado de Aprovação (CA), para fins de comercialização, é de
A)
B)
C)
D)
E)

cinco anos.
um ano.
dois anos.
dez anos.
três anos.
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QUESTÃO 67
Um homem foi contratado pela Companhia de Energia Elétrica de seu Estado para atuar em redes de alta tensão. Conforme a
NR 10, ele terá que realizar ainda o Curso Básico de Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade, obrigatório para
trabalhadores que intervém em instalações elétricas energizadas com alta tensão e que exercem suas atividades dentro dos
limites estabelecidos como zonas controladas e de risco. A carga horária mínima prevista para este curso é de
A)
B)
C)
D)
E)

12h.
8h.
40h.
20h.
48h.

QUESTÃO 68
Para fins de dimensionamento do SESMT, cada atividade econômica apresenta um grau de risco relacionado à sua CNAE
(Classificação Nacional de Atividades Econômicas). Todas as atividades econômicas relacionadas Fabricação de Produtos
Têxteis (CNAE: 13) – apresentam, de acordo com o quadro I da NR 4, o grau de risco
A)
B)
C)
D)
E)

4.
5.
3.
2.
1.

QUESTÃO 69
Os membros do SESMT da empreiteira X, localizada em Salvador, na Bahia, está com uma equipe de 20 funcionários
deslocada para prestar serviços na obra de uma grande construtora, que tem sede em Palmas, no Tocantins. A obra fica na
cidade do Rio de Janeiro/RJ e faz parte do Complexo Aquático que está em construção para as Olimpíadas Rio 2016. De
acordo com a NR 4 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, neste caso, considera-se
estabelecimento:
A)
B)
C)
D)
E)

A sede da empreiteira X em Salvador/BA.
O local onde os funcionários estão prestando o serviço no Rio de Janeiro/RJ.
A sede da construtora para a qual a empreiteira presta o serviço em Palmas/TO.
A NR 4 não define estabelecimento para empreiteiras.
Tanto a empreiteira X quanto a construtora que a contratou.

QUESTÃO 70
Um funcionário teve uma parada cardiorrespiratoria na fábrica onde trabalha e está sendo atendido por dois companheiros de
trabalho até que o Corpo de Bombeiros chegue. O procedimento de reanimação básico para este caso, é conhecido pela sigla
ABC que significa:
A)
B)
C)
D)
E)

Abertura das Vias Aéreas – Espasmo – Suporte Circulatório.
Acesso – Espasmo – Circulação.
Vias Aéreas – Respiração – Circulação.
Respiração – Pressão Arterial – Compressão Torácica.
Atividade Espasmódica – Batimentos Cardíacos – Compressão Torácica.
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