
1 

 

 
 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE  

RIO GRANDE DA SERRA 
 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº 01/2015 

  
 
 

 

Cód. 38 – Técnico em Segurança do Trabalho 
 
 

 
 

 
 

1. A lei considera atividades ou operações perigosas todas aquelas que, pela natureza ou métodos de trabalho, coloquem 
o trabalhador em contato permanente com explosivos, eletricidade, materiais ionizantes, substâncias radioativas, ou 
materiais inflamáveis, em condições de risco acentuado. A caracterização da atividade ou operação perigosa é feita por 
meio de: 
 
A) solicitação prévia do empregado exposto ao risco . 
B) atividades que constam da NR - 1. 
C) perícia, a cargo do médico ou de engenheiro do trabalho, segundo as normas do MTE. 
D) efeitos colaterais encontrados no trabalhador. 
 

2. Compete aos profissionais integrantes dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho, em acordo com o item .4.12 da NR-4 determinar, quando esgotados todos os meios conhecidos para a 
eliminação do risco e este persistir, mesmo reduzido, a utilização, pelo trabalhador, de Equipamentos de Proteção 
Individual - EPI, de acordo com o que determina a NR 6, desde que: 
 
A) a concentração, a intensidade ou característica do agente assim o exija. 
B) seja aceito pelo empregado na realização do trabalho. 
C) definido pela Convenção Coletiva de Trabalho. 
D) o ambiente estiver livre de concentrações do agente agressivo. 
 

3. De acordo com a NR- 5 CIPA – Comissão Interna de prevenção de Acidentes, do Processo Eleitoral, item 5.44 “Em 
caso de empate, assumirá aquele que tiver maior tempo de serviço no estabelecimento”. Caso os dois tenham o mesmo 
tempo de serviço no estabelecimento, ou seja, foram admitidos na empresa no mesmo dia, defina abaixo o critério 
adotado para a escolha do membro da CIPA. 
 
A) Nível escolar diferenciado. 
B) Ficha de registro de empregado. 
C) Idade. 
D) escolha aleatória. 
 

4. De acordo com a NR 18 - CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO, os 
andaimes e plataformas de trabalho, item 18.15.2.2 devem ter gravados nos painéis, tubos, pisos e contraventamentos 
dos andaimes, de forma aparente e indelével: 
 
A) a forma e peso especificados no projeto. 
B) os diâmetros dos cabos de alimentação de dupla isolação. 
C) a medida do fim de curso superior e batente.  
D) a identificação do fabricante, referência do tipo, lote e ano de fabricação. 
 



2 

 

5. O Mapa de Riscos é a representação gráfica dos riscos de acidentes nos diversos locais de trabalho, inerentes ou não 
ao processo produtivo, devendo ser afixado em locais acessíveis e de fácil visualização no ambiente de trabalho, com a 
finalidade de informar e orientar todos os que ali atuam e outros que, eventualmente, transitem pelo local. Depois de 
discutido e aprovado pela CIPA, o Mapa de Riscos, completo ou setorial, deverá ser afixado em local analisado, de 
forma claramente visível e de fácil acesso para os trabalhadores. O mapeamento possibilita o desenvolvimento de uma 
atitude mais cautelosa por parte dos trabalhadores diante dos perigos identificados e graficamente sinalizados. Desse 
modo, o Mapa de Risco Ambiental contribui com a:  
 
A) eliminação e/ou controle dos riscos detectados. 
B) eliminação dos riscos no ambiente de trabalho. 
C) decoração no ambiente de trabalho. 
D) eliminação dos riscos e controle dos acidentes de trabalho. 
 

6. Em relação à origem da Engenharia de Segurança do Trabalho, é correto afirmar: 
 
A) A origem se deu como consequência do estabelecimento da CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), mais 

importante instrumento existente no país para regulamentar as relações de trabalho entre empregado e 
empregador. 

B) A origem se deve a importantes movimentos sindicais iniciados da década de 60, que culminaram com avanços 
incomensuráveis nas relações de trabalho. 

C) A origem se fundamenta em importante contribuição da área médica, que começou a fazer levantamentos 
estatísticos dos casos de lesões corporais que ocorriam aos profissionais desta área e que tinham como causa o 
exercício de uma atividade profissional. 

D) A origem se fundamenta em um decreto baixado pelo Ministério do Trabalho e Emprego na década de 60 e que vem 
gradativamente sendo atualizado por intermédio da normas reguladoras. 

 
7. Em relação à obrigatoriedade da observância das normas regulamentadoras – NR, do Ministério do Trabalho e 

Emprego, é correto afirmar: 
 
A) Somente as empresas privadas são obrigadas a observar o disposto nas NR do MTE.  
B) Todos os empregadores, quer sejam de natureza pública ou privada, são obrigados a seguir as normas 

regulamentadoras do MTE. 
C) Estão obrigados a seguir e observar os regulamentos do MTE, as – NR’s: as empresas privadas, as de economia 

mista e as públicas em geral, excetuando-se somente os empregados dos órgãos dos três poderes: Legislativo, 
Judiciário e Executivo. 

D) Todas as empresas privadas e as públicas que tenham funcionários sob regime da CLT são obrigados a observar 
todas as Normas Regulamentadores do MTE. 

 
8. Oferece suporte para o planejamento de todas as delegacias e sub-delegacias regionais do trabalho, assim como para 

as Agências de Atendimento do trabalhador o: 
   
A) SFIT – Serviço Federal de Intervenção no Trabalho. 
B) SFIT – Sistema Federal de Inspeção do Trabalho. 
C) CFIT – Conselho Federal de Inspeção do trabalho. 
D) CFIT – Conselho Federal de Intervenção no Trabalho. 
 

9. Abaixo apresentamos 6 figuras ilustrativas que devem ser observadas, analisadas e classificadas de acordo com as 
normas de segurança de trabalho. Escolha a alternativa correta em relação à classificação de cada uma das figuras. 

        
  A         B      C     D    E     F                                                
 
I- EPI 
II- EPC 
III- Não se enquadra nas normas de segurança do trabalho. 
 
A) A – II; B– II; C – I; D – I; E – I e F– II. 
B) A – III; B– III; C – I; D – I; E – III e F– II. 
C) A – II; B– II; C – I; D – I; E – III e F– III. 
D) A – III; B– III; C – II; D – III; E – I e F– II. 
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10. O conhecimento da quantidade, frequência e gravidade, além de outros parâmetros sobre acidentes de trabalho, é de 
extrema importância, uma vez que o assunto envolve desde questões relativas à segurança da integridade física ou 
mesmo da vida dos trabalhadores até questões financeiras ligadas ao custo dos acidentes provenientes, não somente 
pelos eventuais tratamentos e procedimentos médico-hospitalares envolvidos, mas também pelo custo de horas de 
afastamento. A legislação brasileira estabelece alguns parâmetros que devem constar destas análises estatísticas, além 
de estabelecer a relação da CIPA com esta questão. É incorreto afirmar: 
  
A) O número de dias perdidos com os acidentes é um dos parâmetros que devem constar das análises estatísticas. 
B) Para que se tenha um parâmetro de comparação e contraposição, há que se apontar o número de homens-horas 

trabalhadas. 
C) A responsabilidade de montar os quadros estatísticos representativos das questões relativas aos acidentes de 

trabalho é da CIPA. 
D) A frequência e gravidade dos acidentes de trabalho devem ser apontados nas análises estatísticas dos acidentes de 

trabalho.  
 

11. Abaixo apresentamos uma relação de condições relativas a um segurado da Previdência Social. Escolha a alternativa 
correta em relação àquelas consideradas dependentes do segurado.  
 
1- Cônjuge. 
2- Companheiro ou companheira. 
3- Filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido. 
4- Pais. 
5- Irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido. 
  
A) Somente as pessoas que se enquadrarem nas condições 1, 3 e 4 são consideradas dependentes do segurado. 
B) Somente as pessoas que se enquadrarem nas condições 1, 2 e 4 são consideradas dependentes do segurado. 
C) As pessoas que se enquadrarem em qualquer uma das condições relativas apresentadas são consideradas 

dependentes do segurado. 
D) As pessoas que se enquadrarem na condição 5 não são consideradas dependentes do segurado. 
 

12. A exposição de trabalhadores a agentes tóxicos muitas vezes é inevitável. Por outro lado, há que se empenhar em não 
provocar nenhum dano à saúde do trabalhador, independentemente da atividade que este desenvolve. Neste universo, 
analise as afirmativas abaixo e escolha a alternativa correta. 
  
I-  Toxidade é a capacidade inerente a uma substancia química de provocar efeito deletério sobre um organismo. 
II-  Risco é a probabilidade da ocorrência de um efeito tóxico como consequência das condições de uso de uma 

determinada substância. 
III- A prevenção da intoxicação por chumbo é feita pela medição da quantidade desta substância no organismo do 

trabalhador. 
IV- A prevenção da intoxicação por arsênio é feita pela medição da quantidade desta substância no organismo do 

trabalhador. 
 
A) Estão corretas apenas as afirmativas I e II. 
B) Todas as afirmativas estão corretas. 
C) Estão corretas apenas as afirmativas III e IV. 
D) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 

13. O Brasil, como estado membro da OIT – Organização Internacional do Trabalho, vem adotando, por intermédio de 
decretos ministeriais, as convenções desta organização internacional. Em relação à posição do Brasil, especificamente 
sobre Prevenção e o Controle de Riscos Profissionais causados pelas Substâncias Cancerígenas, em contraposição à 
OIT, é incorreto afirmar: 
 
A) A convenção da OIT adotada no Brasil sobre esta questão estabelece a determinação periódica de agentes 

cancerígenos cuja exposição no trabalho estará proibida ou controlada. 
B) A redução do número de trabalhadores expostos a agentes cancerígenos, assim como a diminuição do tempo de 

exposição, está prevista na convenção da OIT, adotada no Brasil. 
C) Todos os trabalhadores expostos a agentes cancerígenos deverão ser submetidos a exames médicos periódicos 

para avaliação de seu estado de saúde em relação aos riscos profissionais. 
D) A legislação trabalhista Brasileira é mais rigorosa que as convenções da OIT nestas questões. Logo, não há 

nenhuma convenção adotada no país. 
 

14. Se, de um lado, há a segurança e medicina do trabalho se ocupando da prevenção de lesões pessoais, de outro, há o 
controle de danos se ocupando, além das lesões pessoais, dos danos à propriedade. Com respeito ao CONTROLE 
TOTAL DE PERDAS, é incorreto afirmar: 
 
A) A poluição ambiental não está inserida na lista de assuntos incluídos no controle total de perdas. 
B) De certa forma, o controle total de perdas parte do princípio que os acidentes que causam danos às instalações, aos 

equipamentos e aos materiais têm as mesmas causas básicas do que os que causam lesões corporais. 
C) As perdas por defeito do produto estão inseridas nos sistemas de controle total de perdas. 
D) Incêndios, sabotagem e poluição ambiental compõem com outros itens o que deve ser considerado no controle total 

de perdas. 
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15. O Ministério do Trabalho e Emprego vem, ao longo dos últimos anos, editando e adotando várias medidas, expressas 
em forma de NR’s. As NR’s tendem a abranger cada vez mais profundamente as atividade laborais existentes no país. 
Analise as afirmativas abaixo, e escolha a alternativa correta. 
 
I- A unidade de medida dos ruídos é o decibel (dB) e, em termos de segurança e medicina do trabalho, há que se 

diferenciar os contínuos dos intermitentes. 
II- Por questão de segurança, o ajuste do nível de pressão das caldeiras dever ser igual ou superior a PMTA. 
III- Com o advento dos computadores, agravou-se os casos de L.E.R ou D.O.R.T. 
IV- Nos sistemas de comunicação visual, a cor vermelha, na indústria, deverá ser utilizada para a indicação de perigo, 

preferencialmente em relação às cores amarelo e alaranjado. 
V- As zonas de risco, de acordo com a NR 10, dependem do nível de voltagem da instalação em questão. 
 
A) Todas as afirmativas estão corretas. 
B) Todas as afirmativas estão incorretas. 
C) Estão corretas apenas as afirmativas I, III e V. 
D) Estão corretas apenas as afirmativas II e IV. 
 

16. Analise as afirmativas abaixo, todas relacionadas a acidentes de trabalho, e escolha a alternativa correta.  
 
I- Acidente do Trabalho - É o que ocorre pelo exercício do trabalho, a serviço da empresa, provocando lesão corporal 

ou perturbação funcional, que cause a morte ou perda ou redução permanente ou temporária, da capacidade para o 
trabalho. 

II- Uma causa de acidente do trabalho são os atos inseguros - Toda forma incorreta de trabalhar, desrespeito às 
normas de segurança, ou seja, ações conscientes ou inconscientes que possam causar acidentes ou ferimentos. 

III- A CAT serve: para que o acidente seja legalmente reconhecido pelo INSS; para que o trabalhador receba o auxílio 
acidente, se for o caso, bem como as indenizações que gerar o acidente; para que os serviços de saúde tenham 
informações sobre os acidentes e doenças e possam direcionar ações para redução de acidentes de trabalho e 
doenças profissionais e do trabalho; para dar conhecimento aos serviços de fiscalização (Sindicato, DRT, INSS), 
que vão desencadear iniciativas a fim de evitar que acidentes semelhantes ou nas mesmas condições se repitam. 

IV- Doença Ocupacional/Profissional - É a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar à 
determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego e o da 
Previdência Social. 

  
A) Estão corretas apenas as afirmativas I e III. 
B) Todas as afirmativas estão incorretas. 
C) Estão corretas apenas as afirmativas II e IV. 
D) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

17. Os EPI’s, tanto produzidos pela indústria nacional como os importados, para que possam ser comercializados, 
dependem de algum tipo de aprovação de conformidade. Sobre esta questão, analise as afirmativas abaixo, e escolha a 
alternativa correta.  
 
I- O CA (Certificado de Aprovação) do Ministério do Trabalho e Emprego é emitido de acordo com a normas da 

ANIMASEG. 
II- A ABNT/CB 32 – reúne em um só fórum todos os assuntos relativos aos equipamentos de proteção individual. 
III- O CB 32 é um departamento da ANIMASEG. 
IV- A ABNT restringe suas atividades com relação aos EPI’s à criação de normas técnicas; questões relativas à 

certificação ficam sob a responsabilidade o Inmetro. 
 
A) Estão corretas apenas as afirmativas I e III. 
B) Somente a afirmativa II está correta. 
C) Todas as afirmativas estão corretas. 
D) Estão corretas apenas as afirmativas II e IV. 
 

18. Todas as questões relativas à saúde e segurança no trabalho estão de alguma forma contidas em algum diploma legal, 
sendo incorreto afirmar: 
 
A) Na Constituição Federal de 1988, encontra-se uma disposição explícita no sentido de se promover a “redução dos 

riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança”. 
B) O Brasil, por ter firmado acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), tem por obrigação seguir todas 

as normas de segurança por ela estabelecidas. 
C) O Ministério do Trabalho e Emprego é o órgão, no Brasil, responsável pelo estabelecimento de normas de 

segurança, por intermédio das NR’s. 
D) A CLT, apesar do tempo em que foi estabelecida, tem um capítulo específico sobre a segurança e medicina do 

trabalho. 
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19. Se estabelecêssemos três fatores críticos à segurança: GESTÃO, INSTALAÇÕES e CORPOTAMENTO HUMANO, 
estaríamos ressaltando a importância da Psicologia no Trabalho, uma vez que esta ciência está ligada diretamente aos 
estudos do comportamento humano. Neste cenário, é incorreto afirmar: 
 
A) O acidente do trabalho pode ser abordado como conseqüência da qualidade das relações do indivíduo com o meio 

social que o cerca, com os companheiros de trabalho e com a organização como um todo. 
B) Nos estudos da psicologia do trabalho o homem deve ser encarado com um todo, abrangendo assim tanto sua fala 

e seus pensamentos como seus sentimentos. 
C) Um dos focos da psicologia do trabalho é o entendimento de comportamentos que corroboram para a ocorrência de 

acidentes do trabalho. 
D) A ação do profissional da área de psicologia do trabalho é fundamental e realmente mais importante nas ações 

reparatórias do que nas ações prevencionistas, onde estes têm pouco a fazer. 
 

20. Para a análise de um projeto, não importando o tipo de instalação, faz-se necessário o conhecimento de alguns tipos 
básicos de desenhos arquitetônicos. Analise os dois blocos de informações abaixo e escolha a alternativa que 
corretamente as correlacione. 
 
a- Planta baixa. 
b- Corte. 
c- Elevação. 
d- Fachada. 
e- Detalhe. 
 
I- Desenho onde se representa verticalmente uma vista interna da edificação.  
II- Vista externa da edificação. 
III- Principal vista externa da edificação. 
IV- Desenho que mostra uma vista horizontal onde se representa todos os detalhes do piso, até, em geral, uma altura 

de 1,50 m da edificação. 
V- Desenho de uma parte específica da edificação que, por algum motivo, merece maior cuidado e atenção. 
 
A) a-I;  b-II;  c-III;  d-IV;  e-V. 
B) a-IV;  b-I;  c-II;  d-III;  e-V. 
C) a-V;  b-IV;  c-III;  d-II;  e-I. 
D) a-III;  b-V;  c-I;  d-II;  e-IV. 
 

21. Entre as características do contrato de trabalho, não se inclui: 
 
A) impessoalidade. 
B) subordinação. 
C) continuidade. 
D) onerosidade. 
 

22. Sobre a conceituação do contrato de trabalho, analise as sentenças abaixo, considerando-as (V) verdadeira ou (F) falsa. 
A seguir, assinale a alternativa que contenha a sequência correta, de cima para baixo. 
 
(   ) Pela CLT, contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego. 
(   ) Os contratos de trabalho podem ser escritos ou verbais. 
(   ) Os contratos de trabalho por prazo determinado são aqueles cuja vigência dependa de termo prefixado, da 

execução de serviços especificados ou da realização de certos acontecimentos suscetível de previsão aproximada. 
 
A) F – V – V. 
B) F – F – V. 
C) V – V – V. 
D) V – F – F. 
 

23. O contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por: 
 
A) mais de um ano. 
B) menos de seis meses. 
C) mais de dois anos. 
D) mais de três anos. 
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24. Sobre alterações no contrato de trabalho, analise as sentenças abaixo, considerando-as (V) verdadeira ou (F) falsa. A 
seguir, assinale a alternativa que contenha a sequência correta, de cima para baixo. 
 
(   ) Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. 
(   ) Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao 

cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança. 
(   ) A alteração do contrato de trabalho poderá, em determinados casos, gerar direta ou indiretamente, prejuízos ao 

empregado. 
 
A) V – V – V. 
B) F – V – V. 
C) V – F – F. 
D) V – V – F. 
 

25. Analise as sentenças abaixo e a seguir assinale a alternativa correta. 
 
I- Suspensão: não há trabalho e não há pagamento de salário. 
II- Interrupção: não há trabalho e há pagamento de salário. 
 
A) Ambas estão corretas. 
B) Ambas estão incorretas. 
C) A sentença I está correta e a II incorreta. 
D) A sentença I está incorreta e a II correta. 
 

26. Sobre a duração do trabalho, analise as sentenças abaixo, considerando-as (V) verdadeira ou (F) falsa. A seguir, 
assinale a alternativa que contenha a sequência correta, de cima para baixo. 
 
(   ) O tempo perdido pelo empregado até o local de trabalho e para seu retorno não será computado na jornada de 

trabalho, salvo de se for local de difícil acesso ou não servido de transporte público e o empregador fornecer a 
condução. 

(   ) A duração do trabalho normal não superior a nove horas diárias e 44 semanais, facultadas a compensação de 
horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. 

(   ) Entre duas jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 12 horas consecutivas de descanso. 
 
A) V – V – V. 
B) V – F – F. 
C) F – V – V. 
D) F – F – F. 
 

27. Sobre a jornada noturna de trabalho, analise as sentenças abaixo, considerando-as (V) verdadeira ou (F) falsa. A seguir, 
assinale a alternativa que contenha a sequência correta, de cima para baixo. 
 
(   ) O trabalho realizado entre as 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte terá remuneração acrescida de no 

mínimo 50% sobre a hora diurna. 
(   ) O adicional noturno, pago com habitualidade, integra o salário do empregado para todos os efeitos. 
(   ) A transferência do trabalhador noturno para o período diurno de trabalho não implica em perda do direito ao 

adicional noturno. 
 
A) V – V – V. 
B) F – F – V. 
C) F – F – F. 
D) F – V – F. 
 

28. Sobre a conceituação de acidente de trabalho, analise as sentenças abaixo, considerando-as (V) verdadeira ou (F) falsa. 
A seguir, assinale a alternativa que contenha a sequência correta, de cima para baixo. 
 
(   ) Consideram-se acidente do trabalho a doença profissional e a doença do trabalho. 
(   ) Acidentes típicos são os acidentes decorrentes da característica da atividade profissional desempenhada pelo 

acidentado. 
(   ) Acidentes com CAT (Comunicação de acidente de trabalho) registrada correspondem ao número de acidentes cuja 

CAT foi cadastrada no INSS. São contabilizados o reinício de tratamento ou afastamento por agravamento de lesão 
de acidente do trabalho, já comunicados anteriormente ao INSS. 

 
A) V – V – V. 
B) V – V – F. 
C) F – F – V. 
D) F – F – F. 
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29. Acidentes sem CAT (Comunicação de acidente de trabalho)  registrada correspondem ao número de acidentes cuja CAT 
não foi cadastrada no INSS. O acidente é identificado por meio de um dos possíveis nexos, EXCETO: 
 
A) Nexo Técnico por Doença Equiparada a Acidente do Trabalho. 
B) Nexo Clínico ou Psicossocial. 
C) Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário 
D) Nexo Técnico Profissional/Trabalho 
 

30. Sobre a frequência e gravidade de acidentes do trabalho, no Brasil, nos últimos anos, a partir de 2011, é incorreto 
afirmar que: 
 
A) entre os tipos de acidente os mais incidentes têm sido os acidentes típicos. 
B) a taxa de letalidade têm sido maior que 3%. 
C) ocorreu aumento da incidência de acidentes de trabalho. 
D) a incidência de incapacidade temporária tem sido maior que 10 por 1000 vínculos. 

 
31. Complete a lacuna do texto abaixo assinalando a alternativa correta. 

 
No dimensionamento do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) de 
uma empresa que atua na área de captação, tratamento e distribuição de água, atualmente com 1151 trabalhadores, 
haverá necessidade de ___ técnicos de segurança do trabalho. 
  
A) 4 
B) 5 
C) 6 
D) 3 
 

32. Acerca do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), é incorreto afirmar: 
 
A) Antecipação e reconhecimentos dos riscos é a 1ª etapa do PPRA. 
B) O PPRA deverá conter em sua estrutura planejamento anual, com estabelecimento de metas, prioridades e 

cronograma. 
C) Deverá ser efetuada, sempre que necessário e pelo menos uma vez a cada três meses, uma análise global do 

PPRA para avaliação do seu desenvolvimento e realização dos ajustes necessários e estabelecimento de novas 
metas e prioridades. 

D) A elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação do PPRA poderão ser feitas pelo Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) ou por pessoa ou equipe de 
pessoas que, a critério do empregador, sejam capazes de desenvolver o disposto na legislação. 

 
33. Sobre a Proteção contra incêndios, analise as sentenças abaixo, considerando-as (V) verdadeira ou (F) falsa. A seguir, 

assinale a alternativa que contenha a sequência correta, de cima para baixo. 
 
(   ) O empregador deve providenciar para todos os trabalhadores informações sobre utilização dos equipamentos de 

combate ao incêndio. 
(   ) O empregador deve providenciar para todos os trabalhadores informações sobre procedimentos para evacuação 

dos locais de trabalho com segurança. 
(   ) O empregador deve providenciar para todos os trabalhadores informações sobre dispositivos de alarme existentes.  
 
A) V – V – F. 
B) F – F – V. 
C) F – F – F. 
D) V – V – V. 
 

34. Entre os agentes físicos que podem oferecer risco à saúde do trabalhador, não se inclui(em): 
 
A) poeiras de madeira. 
B) calor. 
C) ruído. 
D) radiação não-ionizante. 
 

35. Entre as condições ocupacionais abaixo, aquela que não se associa à exposição a pressões atmosféricas anormais é o 
trabalho: 
 
A) em altitude. 
B) em caldeiras. 
C) como mergulhador. 
D) em tubulões de ar comprimido. 
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36. Você se depara com um colega acidentado, aparentemente inconsciente, após uma queda no trabalho. Sua primeira 
atitude deve ser: 
 
A) avaliar sua respiração observando se há elevação do tórax em menos de 10 segundos. 
B) avaliar a responsividade da vítima chamando-a e tocando-a pelos ombros. 
C) avaliar  a presença de pulso na artéria carótida. 
D) chamar ajuda imediatamente. 
 

37. Considerando a Norma Regulamentadora 6 (NR-6), não pode ser considerado um EPI (equipamento de proteção 
individual): 
 
A) capacete para proteção do crânio e face contra agentes térmicos. 
B) capuz para proteção do crânio e pescoço contra riscos de origem térmica. 
C) vestimentas para proteção do tronco contra umidade proveniente de operações com uso de água.  
D) creme protetor de segurança para a face contra agentes químicos. 

 
38. Considerando a Norma Regulamentadora 17 (NR-17), acerca do Levantamento, transporte e descarga individual de 

materiais, analise as sentenças abaixo, considerando-as (V) verdadeira ou (F) falsa. A seguir, assinale a alternativa que 
contenha a sequência correta, de cima para baixo. 
 
(   ) Quando mulheres e trabalhadores jovens forem designados para o transporte manual de cargas, o peso máximo 

àquele admitido para os homens. 
(   ) Trabalhador jovem designa todo trabalhador com idade inferior a dezoito anos e maior de quatorze anos.  
(   ) Todo trabalhador designado para o transporte manual regular de cargas, incluindo as leves, deve receber 

treinamento ou instruções satisfatórias quanto aos métodos de trabalho que deverá utilizar, com vistas a 
salvaguardar sua saúde e prevenir acidentes.  
 

A) V – V – V. 
B) F – F – V. 
C) V – V – F. 
D) F – F – F. 
 

39. Nos mapas de risco, os riscos são representados e indicados por círculos coloridos de três tamanhos. Um círculo azul 
de tamanho médio significa: 
 
A) risco mecânico médio. 
B) risco químico médio. 
C) risco físico médio. 
D) risco biológico médio. 
 

40. Seis fases completam o ciclo das inspeções de segurança e procuram propiciar perfeito controle das situações. A 
primeira delas é a verificação de todas as condições físicas das instalações, bem como de desempenho do pessoal em 
relação às questões de segurança e higiene do trabalho. Esta fase é a(o): 
 
A) registro. 
B) observação. 
C) informação. 
D) análise de risco preliminar. 
 

 




