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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do 
cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número de 
inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas de res-
postas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta 
correta em relação ao enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da prova, 
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova 
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e 
assinado.

outubro

9 9 de outubro

14 às 18h

35 questões

4h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 

1S08 Engenheiro de  
Segurança no Trabalho



.
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Conhecimentos Gerais (15 questões)

Aspectos históricos e geográficos 5 questões

1. Segundo o IBGE, o IDHM (índice de desenvolvi-
mento humano municipal) de Lages, em 2010, era:

a. ( ) 0,226.
b. ( ) 0,559.
c. ( X ) 0,770.
d. ( ) 1,943.
e. ( ) 2,432.

2. A população atual do Estado de Santa Catarina, 
segundo projeção do IBGE, é:

a. ( ) Inferior a 5 milhões de habitantes.
b. ( X ) Superior a 6 milhões e 500 mil habitantes.
c. ( ) Aproximadamente 11 milhões de habitantes.
d. ( ) Aproximadamente 5 milhões de habitantes.
e. ( ) Cerca de 19 milhões de habitantes.

3. Leia a chamada da reportagem publicada na 
revista Veja em 16 de setembro de 2015:

“Quase 800 mil famílias já foram cortadas, neste ano, da 
lista do principal programa social do governo. Junto 
com os sem casa e os sem Pronatec, elas formam um 
novo contingente de desvalidos: o daqueles de quem 
o Estado, silenciosamente, começa a tirar o que deu”.

O programa a que se refere o texto é o:

a. ( ) Pronatec.
b. ( ) Cad único.
c. ( ) Minha casa, minha vida.
d. ( ) Seguro defeso.
e. ( X ) Bolsa-família.

4. Jurista brasileiro que ganhou projeção nacional por 
sua atuação na Operação Lava Jato.

a. ( ) Celso de Mello
b. ( ) Eduardo Cunha
c. ( ) Gilmar Mendes
d. ( X ) Sergio Moro
e. ( ) Rodrigo Janot

5. Setenta e três por cento dos brasileiros que 
possuem celular não saem de casa sem o aparelho. 
Vivemos a “Era Virtual”, em que as chamadas “Redes 
Sociais” adquiriram extrema importância.

Assinale a alternativa em que todas as expressões são 
denominações de redes sociais.

a. ( X ) Badoo • Facebook • Instagram • Twitter • Hello
b. ( ) Linkedin • Facebook • Instagram • Twitter • 

Microsoft
c. ( ) My Space • Badoo • Apple • Facebook • 

Instagram
d. ( ) Flickr • Associated Press • Linkedin • Facebook • 

Microsoft
e. ( ) Foursquare • Google+ • Windows • Yahoo • 

OS X • Badoo
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8. De acordo com a Lei Complementar no 293, de 6 
de setembro de 2007, que dispõe sobre o Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de 
Lages, assinale a alternativa correta.

a. ( ) A gratificação natalina será paga até o dia 15 
do mês de dezembro de cada ano.

b. ( ) A gratificação pelo exercício de função de 
direção, chefia ou assessoramento incorpora-

-se ao vencimento do servidor.
c. ( ) O serviço extraordinário será remunerado 

com acréscimo de 75% em relação à hora 
normal de trabalho.

d. ( X ) Considera-se serviço noturno aquele prestado 
em horário compreendido entre 22 horas de 
um dia e 5 horas do dia seguinte.

e. ( ) Mediante solicitação, será pago ao servidor, 
por ocasião das férias, um adicional corres-
pondente a 1/3 da remuneração.

9. Conforme disposto na Lei Complementar 
no 293/2007, que estabelece o Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais de Lages, são deveres do servidor:

1. frequentar cursos planejados pela adminis-
tração municipal destinados a sua formação, 
atualização ou aperfeiçoamento.

2. tratar com urbanidade as pessoas.
3. ser assíduo e pontual ao serviço.
4. representar contra legalidade, moralidade, 

exercício regular do direito.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

Legislação municipal 5 questões

6. Conforme dispõe a Lei Orgânica do Município de 
Lages, é correto afirmar:

a. ( ) Cabe à Câmara municipal, com a sanção do 
Prefeito, elaborar o seu regimento interno.

b. ( ) Compete à Câmara, privativamente, indepen-
dentemente de sanção do Prefeito, autorizar a 
alienação de bens móveis e imóveis.

c. ( X ) O Vereador poderá licenciar-se por molés-
tia, devidamente comprovada, ou em 
licença-gestante.

d. ( ) Perderá o mandato o Vereador investido no 
cargo de secretário municipal ou estadual, ou 
cargo equivalente.

e. ( ) O Vereador não poderá, desde a expedição 
do diploma, ser titular de mais de um cargo 
ou mandato eletivo federal, estadual ou 
municipal.

7. A Lei Orgânica do Município de Lages poderá sofrer 
emendas, mediante proposta:

1. do Prefeito.
2. de dois terços, no mínimo, dos membros da 

Câmara municipal.
3. de cinco por cento do eleitorado do 

Município.
4. de metade da Mesa da Câmara Municipal.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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12. Analise as afirmativas feitas sobre o texto.

1. O texto ressalta a identificação do persona-
gem com o mundo animal.

2. Há presente no texto palavras que atestam a 
rudeza do personagem no aspecto físico.

3. A última frase do texto mostra que o persona-
gem tem receio da cultura e valores do mundo 
cultural e, assim, não quer aprendê-la. A expres-
são “em vão” é que traz ao leitor esse sentido.

4. As duas expressões sublinhadas no texto têm 
a mesma classificação: adjunto adverbial.

5. Por falar uma linguagem cantada, monossilá-
bica e gutural, o personagem cometia vícios 
de linguagem.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

13. Analise a frase retirada do texto.

“Os seus pés duros quebravam espinho e não sentiam 
a quentura da terra.”

Assinale a alternativa correta.

a. ( ) A primeira oração possui sujeito composto.
b. ( ) Os verbos das orações, quanto à predicação, 

são intransitivos.
c. ( ) A palavra “espinho” é sujeito da segunda 

oração.
d. ( X ) É um período composto por coordenação. 

A segunda oração é coordenada sindética 
aditiva.

e. ( ) O termo sublinhado exerce a função sintática 
de complemento nominal, já que deriva do 
adjetivo “quente”.

10. Com base no Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais de Lages, a pena de demissão ao servidor 
será aplicada no seguinte caso:

a. ( ) Recusa de fé a documentos públicos.
b. ( ) Coação de subordinados no sentido de filia-

rem-se a associação profissional ou sindical.
c. ( ) Oposição de resistência injustificada ao anda-

mento de documento, processo ou execução 
de serviço.

d. ( ) Retirada, sem prévia autorização, de qualquer 
documento ou objeto da repartição.

e. ( X ) Inassiduidade habitual.

Português 5 questões

11. Assinale a alternativa que apresenta pontuação 
correta.

a. ( X ) Ele andava a cavalo; ela, de bicicleta.
b. ( ) Cada qual, tem a vida, que lhe parece.
c. ( ) Tinha, pés duros e mão calejadas, o coitado!
d. ( ) Ainda não sei, quando, ele chegará à cidade.
e. ( ) Andava tão grudado, ao cavalo, que em dias 

de chuva pareciam uma só figura.

Leia o texto.

Vivia longe dos homens, só se dava bem com animais. 
Os seus pés duros quebravam espinho e não sentiam 
a quentura da terra. Montado, confundia-se com o 
cavalo, grudava-se a ele. E falava uma linguagem 
cantada, monossilábica e gutural, que o companheiro 
entendia. A pé, não se aguentava bem. Pendia para 
um lado, para o outro, cambaio, torto e feio. Às vezes 
utilizava, na relação com as pessoas, a mesma língua 
com que se dirigia aos brutos – exclamações, onoma-
topeias. Na verdade, falava pouco. Admirava as pala-
vras compridas e difíceis da gente da cidade, tentava 
reproduzir algumas, em vão, mas sabia que elas eram 
inúteis e talvez perigosas.

Graciliano Ramos – Vidas Secas – excerto
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

14. Identifique abaixo as afirmativas corretas ( C ) e as 
erradas ( E ).

( ) A frase: “O personagem interviu na fala 
do companheiro” apresenta um vício de 
linguagem.

( ) Em: “Prefiro isso àquilo” temos um desvio da 
norma culta no uso da crase.

( ) Polissemia consiste em agrupar em uma pala-
vras sensações vindas dos vários órgãos do 
sentido, como em “O sol de outono caía com 
uma luz pálida e macia”.

( ) Há a presença de parônimos na frase: “O cum-
primento foi dado ao rapaz que tinha o com-
primento exato daquelas paragens”.

( ) Na redação oficial, os pronomes de trata-
mento requerem o verbo na terceira pessoa 
do plural. Assim, está certa a seguinte oração: 

“Aguardamos que Vossa Senhoria se manifeste 
a respeito do nosso pedido”.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. ( ) C • C • E • C • E
b. ( ) C • E • C • E • E
c. ( X ) C • E • E • C • C
d. ( ) E • C • E • E • C
e. ( ) E • E • C • C • C

15. Assinale a alternativa correta.

a. ( ) Em “Sua cara está pintada de verde amarelo”, 
temos linguagem conotativa.

b. ( ) Está correto o uso da crase em: “Remetemos à 
Vossa Senhoria o resultado da pesquisa reali-
zada com os professores”.

c. ( ) No período “Meu desejo é que você seja 
aprovado” a oração sublinhada é subordinada 
objetiva direta e pode ser reescrita assim: 

“sua aprovação”.
d. ( ) De acordo com as novas regras de acentuação, 

está correta a frase: “Os ítens do programa não 
foram avaliados, fique tranqüilo”.

e. ( X ) Em “Custa-me crer que ele foi o campeão 
naquela modalidade”, não há problemas de 
regência verbal.
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16. A finalidade dos Serviços Especializados em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho 
(SESMT) é promover a saúde e proteger a integridade 
do trabalhador no local de trabalho.

O dimensionamento destes serviços vincula-se à 
gradação do risco da atividade principal e ao número 
total de empregados do estabelecimento. Assim:

1. A empresa poderá constituir Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança 
e em Medicina do Trabalho centralizado para 
atender a um conjunto de estabelecimentos 
pertencentes a ela, desde que a distância a 
ser percorrida entre aquele local em que se 
situa o serviço e cada um dos demais não 
ultrapasse a 10.000 m, dimensionando-o em 
função do total de empregados e do risco.

2. Para fins de dimensionamento, os canteiros 
de obras e as frentes de trabalho com menos 
de 1.000 empregados e situados no mesmo 
Estado, Território ou Distrito Federal não serão 
considerados como estabelecimentos, mas 
como integrantes da empresa de engenharia 
principal responsável, a quem caberá organi-
zar os Serviços Especializados em Engenharia 
de Segurança e em Medicina do Trabalho.

3. As empresas que possuam mais de 50% 
de seus empregados em estabelecimento 
ou setor com atividade cuja gradação de 
risco seja de grau superior ao da atividade 
principal deverão dimensionar os Serviços 
Especializados em Engenharia e em Medicina 
do Trabalho em função do maior grau de risco.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

17. Para efeito do Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA), consideram-se riscos ambientais 
os agentes físicos, químicos e biológicos existentes 
nos ambientes de trabalho que, em função de sua 
natureza, concentração ou intensidade e tempo de 
exposição, são capazes de causar danos à saúde do 
trabalhador.

Neste contexto:

1. consideram-se agentes físicos diversas for-
mas de energia a que possam estar expostos 
os trabalhadores, tais como ruído, vibrações, 
pressões anormais, temperaturas extremas, 
radiações ionizantes, radiações não ionizantes, 
bem como o infrassom e ultrassom.

2. consideram-se agentes biológicos as bacté-
rias, os fungos, bacilos, parasitas, protozoários, 
vírus, entre outros.

3. consideram-se agentes químicos as substân-
cias, compostos ou produtos que possam 
penetrar no organismo pela via respiratória, 
nas formas de poeiras, fumos, névoas, nebli-
nas, gases ou vapores, ou que, pela natureza 
da atividade de exposição, possam ter con-
tato ou ser absorvidos pelo organismo através 
da pele ou por ingestão.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 2.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. ( X ) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

Conhecimentos Específicos (20 questões)
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20. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA) tem como objetivo a prevenção de acidentes 
e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tor-
nar compatível permanentemente o trabalho com 
a preservação da vida e a promoção da saúde do 
trabalhador.

Em relação à organização, assinale a alternativa 
correta.

a. ( ) A CIPA poderá ter seu número de representan-
tes reduzido, por determinação do empregador.

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

c. ( X ) Os representantes dos empregadores, titula-
res e suplentes, serão por eles designados.

d. ( ) O empregador designará entre seus represen-
tantes o Presidente da CIPA e o vice-presidente.

e. ( ) Será indicado, de comum acordo com os 
membros da CIPA, um secretário e seu subs-
tituto, entre os componentes ou não da 
comissão, não sendo neste caso necessária a 
concordância do empregador.

21. Os equipamentos de proteção individual são 
definidos de acordo com as partes do corpo a serem 
protegidas.

Assim, por exemplo, para os membros inferiores, os 
calçados têm a função de proteger:

1. contra impactos de quedas de objetos sobre 
os artelhos.

2. contra agentes cortantes e perfurantes.
3. contra agentes provenientes de energia 

elétrica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 2.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. ( X ) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

18. Considera-se Equipamento de Proteção Individual 
(EPI) todo dispositivo ou produto, de uso individual, 
utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de 
riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde 
no trabalho.

No que se refere às responsabilidades dos trabalhado-
res em relação ao EPI, assinale a alternativa correta.

a. ( X ) Responsabilizar-se pela guarda e conservação.
b. ( ) Adquirir o adequado ao risco de cada atividade.
c. ( ) Substituir imediatamente, quando danificado 

ou extraviado.
d. ( ) Responsabilizar-se pela higienização e manu-

tenção periódica.
e. ( ) Comunicar ao Ministério do Trabalho e 

Emprego qualquer irregularidade observada.

19. Em todas as intervenções em instalações elétricas 
devem ser adotadas medidas preventivas de controle 
do risco elétrico e de outros riscos adicionais.

As medidas de controle adotadas devem integrar-se 
às demais iniciativas da empresa, no âmbito da preser-
vação da segurança, da saúde e do meio ambiente do 
trabalho.

As medidas de proteção coletiva compreendem, prio-
ritariamente, a              e, na sua 
impossibilidade, o emprego de tensão de segurança.

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto.

a. ( ) sinalização
b. ( X ) desenergização elétrica
c. ( ) isolação das partes vivas
d. ( ) instalação de obstáculos
e. ( ) indicação dos dispositivos de manobra dos 

circuitos
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24. A segurança na construção civil compreende a 
implementação de medidas de controle e sistemas 
preventivos nos processos, nas condições e no meio 
ambiente de trabalho na Indústria da Construção. 
A construção de andaimes e plataformas de trabalho 
para determinadas atividades é necessária.

Em se tratando de andaimes simplesmente apoiados, 
é proibido trabalho em andaimes apoiados sobre 
cavaletes que possuam altura superior a     m e 
largura inferior a     m.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. ( ) 1,50 • 0,80
b. ( ) 1,80 • 0,90
c. ( ) 1,80 • 1,00
d. ( X ) 2,00 • 0,90
e. ( ) 2,00 • 1,00

25. Nas atividades ou operações nas quais os trabalha-
dores ficam expostos a agentes químicos, a caracteriza-
ção ocorre de acordo com limites de tolerância permiti-
dos. Algumas substâncias são absorvidas somente pela 
via respiratória, outras também absorvidas pela pele, o 
que determina quais equipamentos de proteção indi-
vidual e/ou coletiva serão obrigatórios.

Assinale a alternativa que indica corretamente o 
agente químico que pode ser absorvido também por 
via cutânea.

a. ( ) amônia
b. ( X ) ácido cianídrico
c. ( ) ácido fluorídrico
d. ( ) ácido fórmico
e. ( ) acetileno

22. Considerando o tema relacionado ao controle dos 
riscos em transporte e movimentação de materiais, 
assinale a alternativa correta.

a. ( ) Os carros manuais para transporte devem 
possuir protetores nas rodas.

b. ( ) Os equipamentos de transporte motorizados 
deverão possuir sinal de advertência luminosa.

c. ( X ) Os poços de elevadores e monta-cargas deve-
rão ser cercados, solidamente, em toda sua 
altura, exceto as portas ou cancelas necessá-
rias nos pavimentos.

d. ( ) Em todo o equipamento será indicado, em 
lugar visível, a carga máxima diária de traba-
lho permitida.

e. ( ) Em locais fechados e sem ventilação é proi-
bida a utilização de máquinas transportadoras, 
movidas a motores de combustão interna, 
mesmo se providas de dispositivos neutraliza-
dores adequados.

23. Os riscos ergonômicos estão relacionados à 
adaptação das condições de trabalho às caracterís-
ticas psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a 
proporcionar um máximo de conforto, segurança e 
desempenho eficiente.

Assim, as condições de trabalho incluem aspectos 
relacionados:

1. ao levantamento, transporte e descarga de 
materiais.

2. às condições ambientais do posto de trabalho 
e à própria organização do trabalho.

3. ao mobiliário e aos equipamentos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. ( X ) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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28. Em relação às condições sanitárias e de conforto 
nos locais de trabalho, algumas exigências são deter-
minadas por normas regulamentadoras para garantia 
de atendimento aos requisitos mínimos.

Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.

a. ( ) A área de um vestiário será dimensionada 
em função de um mínimo de 1,00 m2 para 
1 trabalhador.

b. ( ) Quando houver cozinha, estas deverão ficar 
adjacentes aos refeitórios, porém sem ligação 
para os mesmos.

c. ( X ) Será exigido, no conjunto de instalações sani-
tárias, um lavatório para cada 10 trabalhadores 
nas atividades ou operações insalubres, ou nos 
trabalhos com exposição a substâncias tóxicas, 
irritantes, infectantes, alergizantes, poeiras ou 
substâncias que provoquem sujidade.

d. ( ) Será exigido um chuveiro para cada 20 tra-
balhadores nas atividades ou operações 
insalubres, ou nos trabalhos com exposição 
a substâncias tóxicas, irritantes, infectantes, 
alergizantes, poeiras ou substâncias que pro-
voquem sujidade, e nos casos em que estejam 
expostos a calor intenso.

e. ( ) O alojamento é o local destinado ao repouso 
dos operários, sendo que serão permitidas 
nos dormitórios o máximo de três camas na 
mesma vertical.

29. No Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO), alguns parâmetros são esta-
belecidos quando do desenvolvimento do programa, 
como a avaliação clínica, abrangendo anamnese ocu-
pacional e exame físico e mental, bem como exames 
complementares.

Assim, o PCMSO deve incluir a realização obrigatória 
de exames médicos, exceto:

a. ( ) periódico.
b. ( ) admissional.
c. ( ) demissional.
d. ( X ) de perícia médica.
e. ( ) de retorno ao trabalho.

26. Todos os empregadores devem adotar medidas 
de prevenção de incêndios, em conformidade com a 
legislação estadual e as normas técnicas aplicáveis.

Os locais de trabalho deverão dispor de saídas, em 
número suficiente, e dispostas de modo que aqueles 
que se encontrem nesses locais possam abandoná-los 
com rapidez e segurança, em caso de emergência.

Ainda neste contexto:

1. As saídas de emergência podem ser equi-
padas com dispositivos de travamento 
que permitam fácil abertura do interior do 
estabelecimento.

2. As aberturas, saídas e vias de passagem 
devem ser claramente assinaladas por meio 
de placas ou sinais luminosos, indicando a 
direção da saída.

3. Nenhuma saída de emergência deverá ser 
fechada à chave ou presa durante a jornada 
de trabalho.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 2.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. ( X ) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

27. Assinale a alternativa que indica corretamente a 
metodologia que visa identificar os problemas de ope-
rabilidade de uma instalação de processo, revisando 
metodicamente o projeto da unidade ou de toda 
fábrica. Esta metodologia é baseada em um procedi-
mento que gera perguntas de maneira estruturada e 
sistemática através do uso apropriado de um conjunto 
de palavras-guia aplicadas a pontos críticos do sis-
tema em estudo.

a. ( X ) Hazop
b. ( ) Árvore de Falhas
c. ( ) Preliminar de Perigo
d. ( ) Preliminar de Riscos
e. ( ) Modos de Falha e Efeitos
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32. Analise as afirmativas abaixo no contexto das 
técnicas de análise e avaliação de riscos.

1. A Técnica de Incidentes Críticos é um método 
excelente para o estudo dos fatores que pode-
riam causar um evento indesejável e encontra 
sua melhor aplicação no estudo de situações 
complexas. Ela determina as frequências de 
eventos indesejáveis (topo) a partir da combi-
nação lógica das falhas dos diversos compo-
nentes do sistema.

2. A Análise de Árvore de Falhas é uma análise 
operacional, qualitativa, de aplicação na fase 
operacional de sistemas, cujos procedimentos 
envolvem o fator humano em qualquer grau. 
É um método para identificar erros e condi-
ções inseguras que contribuem para a ocor-
rência de acidentes com lesões reais e poten-
ciais, onde se utiliza uma amostra aleatória 
estratificada de observadores-participantes, 
selecionados dentro de uma população.

3. A Análise Preliminar de Riscos é uma análise 
inicial “qualitativa”, desenvolvida na fase 
de projeto e desenvolvimento de qualquer 
processo, produto ou sistema, possuindo 
especial importância na investigação de 
sistemas novos de alta inovação e/ou pouco 
conhecidos, ou seja, quando a experiência 
em riscos na sua operação é carente ou defi-
ciente. Apesar das características básicas de 
análise inicial, é muito útil como ferramenta 
de revisão geral de segurança em sistemas já 
operacionais, revelando aspectos que às vezes 
passam desapercebidos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 1.
b. ( X ) É correta apenas a afirmativa 3.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

30. Analise o texto abaixo:

 � O            é a situação ou condição 
com probabilidade de causar lesão física ou dano 
à saúde das pessoas por ausência de medidas de 
controle. 

 � O            pode ser considerado 
como sendo um evento não desejado e inesperado 
que pode resultar em lesão, doença ocupacional, 
danos ao patrimônio ou interrupção do processo 
produtivo.

 � O            é a capacidade de uma 
grandeza com potencial para causar lesões ou 
danos à saúde das pessoas.

Assinale a alternativa que completa correta e sequen-
cialmente as lacunas do texto.

a. ( ) risco • acidente • perigo
b. ( X ) perigo • acidente • risco
c. ( ) perigo • risco • acidente
d. ( ) risco • perigo • acidente
e. ( ) acidente • perigo • risco

31. Constitui-se em um documento histórico-laboral 
do trabalhador que reúne, entre outras informa-
ções, dados administrativos, registros ambientais e 
resultados de monitoração biológica, durante todo o 
período em que este exerceu suas atividades na res-
pectiva empresa. Tem por objetivo primordial fornecer 
informações para o trabalhador quanto às condições 
ambientais de trabalho.

Trata-se da definição de:

a. ( ) Laudo Técnico das Condições Ambientais de 
Trabalho (LTCAT).

b. ( ) Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO).

c. ( X ) Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).
d. ( ) Programa de Condições e Meio Ambiente de 

Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT).
e. ( ) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

(PPRA).
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34. Transporte de produtos perigosos é o desloca-
mento de um produto perigoso de um ponto de ori-
gem até um ponto de destino em veículo e/ou emba-
lagens apropriados, utilizando técnicas e cuidados 
especiais preconizados por legislação específica. De 
acordo com a legislação, o condutor de veículo trans-
portando produtos perigosos só pode estacionar para 
descanso ou pernoite em áreas previamente determi-
nadas pelas autoridades competentes e, na inexistên-
cia de tais áreas, deve evitar zonas residenciais, áreas 
densamente povoadas, de grande concentração de 
pessoas ou veículos, de proteção de mananciais, de 
reservatórios de água, de reservas florestais e ecológi-
cas, ou que delas sejam próximas.

A respeito do assunto, analise as afirmativas abaixo:

1. Quando, por motivo de emergência, parada 
técnica, falha mecânica ou acidente, o con-
dutor do veículo parar ou estacionar em local 
não autorizado, o veículo deve permanecer 
sinalizado e sob a vigilância de seu condutor, 
exceto se a sua ausência for imprescindí-
vel para a comunicação do fato, pedido de 
socorro ou atendimento médico.

2. É recomendável que a vigilância do veículo 
seja compartilhada com a autoridade local.

3. Somente em caso de emergência, o condutor 
do veículo pode estacionar ou parar no acos-
tamento das rodovias.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. ( X ) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

33. A ventilação industrial tem sido e continua sendo 
a principal medida de controle efetiva para ambientes 
de trabalho prejudiciais ao ser humano. No campo 
da higiene do trabalho, a ventilação tem a finalidade 
de evitar a dispersão de contaminantes no ambiente 
industrial, bem como diluir concentrações de gases, 
vapores e promover conforto térmico ao homem.

Dentre os tipos de ventilação:

1. Ventilação local exaustora tem como objetivo 
principal captar os poluentes de uma fonte 
(gases, vapores ou poeiras tóxicas) antes que 
os mesmos se dispersem no ar do ambiente 
de trabalho, ou seja, antes que atinjam a zona 
de respiração do trabalhador.

2. Ventilação natural é um dos métodos dispo-
níveis para controle de um ambiente ocupa-
cional e consiste em movimentar o ar num 
ambiente através de ventiladores; também 
chamada ventilação mecânica.

3. Ventilação diluidora considera dados impor-
tantes relacionados aos aspectos de condi-
cionamento de ar, como o cálculo de trocas 
(renovação), reposição e recirculação de ar em 
ambientes, isto é, necessidades de ventilação 
conforme ambientes ocupados pelo homem, 
bem como diminuição de fumos e odores por 
insuflamento de ar.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( X ) É correta apenas a afirmativa 1.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

35. Em relação às condições e ao meio ambiente de 
trabalho na indústria da construção, algumas nomen-
claturas são usuais e importantes quanto à segurança.

Assinale a alternativa que corresponde à correta rela-
ção entre termo e definição:

a. ( ) Cimbramento: inclinação ou declive nas pare-
des de uma escavação.

b. ( ) Moitão: estrutura de proteção usada em torno 
de escadas fixas para evitar queda de pessoas.

c. ( ) Talude: escoramento e fixação das formas 
para concreto armado.

d. ( X ) Balancim: é o equipamento cuja estrutura e 
dimensões permitem a utilização por apenas 
uma pessoa e o material necessário para reali-
zar o serviço.

e. ( ) Blaster: parte da grua que, através de polias, 
liga o cabo de aço de elevação ao gancho de 
içamento.
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