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ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha e uma questão discursiva. 

02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração 
errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno. 

03 - Cada questão tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 1 (uma) resposta é correta. Não marque 
mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso 
acontecer, a questão será anulada. 

04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO 
utilize caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha      . 

05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma. 

06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A 
SUA PROVA SERÁ ANULADA. 

07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças. 

08  Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno. 

09 - Após TRÊS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno. 

 
 

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS E TRINTA MINUTOS 
 
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das 

provas. É proibido o uso de boné. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões numeradas de 01 a 15 

 
QUESTÃO 01 
De acordo com a NR 15, da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, são consideradas 
atividades insalubres aquelas que se enquadram em um dos seus 15 anexos, excetuando-se o Anexo 4 
(revogado pela Portaria 3.751, de 23/11/1990).  
Considerando as disposições da mencionada NR, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) De acordo com as disposições do Anexo 3 da NR 15, que trata do calor, o local de descanso é aquele no 

qual o trabalhador permanece realizando atividade leve ou em repouso, em ambiente com temperatura 
mais amena. 

B) É permitido o uso do benzeno para as indústrias que o empreguem em combustíveis derivados de 
petróleo, de acordo com as disposições do Anexo 13-A, incluído na NR 15 pela Portaria SSST n.º 14, de 
20 de dezembro de 1995. 

C) Para os valores encontrados nas avaliações de ruído, de níveis do agente que se posicionarem entre dois 
dos valores apresentados na tabela de limites de tolerância, constante do Anexo 1 da NR 15, será 
considerada a máxima exposição diária permissível relativa ao nível imediatamente inferior.  

D) Se qualquer uma das concentrações de um agente químico, constatadas em um determinado local de 
trabalho, ultrapassar o valor referente ao mencionado agente, constante no Quadro n° 1 (Tabela de 
Limites de Tolerância), e, caso esse agente tenha assinalada, no citado quadro, a coluna "VALOR 
TETO", ter-se-á por ultrapassado o limite de tolerância. 

 

QUESTÃO 02 
De acordo com a NR 16, da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, são consideradas 
atividades perigosas aquelas que se enquadram em um dos seus 2 anexos, além do quadro anexo 
acrescentado pela Portaria 3.393, de 17/12/1987 – radiações ionizantes).  
Considerando as disposições da mencionada NR, assinale a alternativa CORRETA. 
A) A realização de perícia pelo Ministério do Trabalho e Emprego, através das Delegacias Regionais do 

Trabalho, requerida por empresa ou por sindicato de categorias profissionais interessadas, para 
classificar ou determinar atividade perigosa, não impede futuras ações fiscalizadoras do Ministério do 
Trabalho e Emprego. 

B) Considera-se líquido combustível todo aquele que possua ponto de fulgor inferior a 70º (graus 
centígrados) e não superior a 37,7º (trinta e sete graus e sete décimos de graus centígrados). 

C) As quantidades de inflamáveis contidas nos tanques de consumo próprio dos veículos serão 
consideradas para efeito da NR 16. 

D) As operações de transporte de inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos, em quaisquer vasilhames e a 
granel, são consideradas em condições de periculosidade, inclusive em quantidades inferiores a duzentos 
litros, para os combustíveis líquidos, e cento e trinta e cinco quilogramas, para os inflamáveis gasosos 
liquefeitos.  

 

QUESTÃO 03 
De acordo com os preceitos da Higiene do Trabalho, assinale a alternativa CORRETA. 
A) Para coleta de fumos metálicos, utilizam-se filtros de éster de celulose, com de 5,0 µm (cinco 

micrômetros) de poro e diâmetro de 37 mm (trinta e sete milímetros). 
B) A desvantagem da amostragem contínua de gases e vapores em relação à amostragem instantânea desses 

agentes é que, na contínua, não é possível o registro das concentrações mais altas e mais baixas do 
agente avaliado durante a jornada de trabalho.  

C) Os níveis de ruído de impacto devem ser medidos em decibéis (dB), com o instrumento medidor do 
nível de pressão sonora operando no circuito de compensação “A” e circuito de resposta lenta, devendo 
o aparelho medidor estar posicionado próximo ao ouvido do trabalhador. 

D) Na fase de reconhecimento, é realizada a avaliação quantitativa dos agentes de riscos físicos, químicos e 
biológicos nos postos de trabalho a serem avaliados, utilizando-se dos equipamentos de medições e 
avaliações próprios. 
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QUESTÃO 04 
Levando-se em consideração um local de trabalho onde a concentração de poeiras minerais detectada foi 
igual a 3,0 mg/m3 (três miligramas por metro cúbico), o percentual de sílica livre cristalizada foi igual a 1,0 
e o limite de tolerância foi igual a 6,0 mg/m3 (seis miligramas por metro cúbico), pode-se AFIRMAR que 
A) o nível de ação foi ultrapassado.  
B) o nível de ação não foi ultrapassado.  
C) a máscara de proteção respiratória a ser utilizada, obrigatoriamente, deverá ser de peça facial inteira, 

com filtro P2 ou P3. 
D) a condição de trabalho nesse local, como foi constatada a presença de sílica livre cristalizada, inclusive 

com percentual igual a 1,0, enquadra-se como insalubre de grau máximo. 
 

QUESTÃO 05 
A NR 09, da Portaria 3.214/78 do MTE, estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação do 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA. 
De acordo com disposto na citada NR, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) Os dados obtidos no PCMSO e nas avaliações realizadas nos locais de trabalho devem subsidiar os 
mecanismos de avaliação da eficácia das medidas de controle implantadas na implementação do PPRA.  

B) O PPRA poderá ser simplificado, de forma a contemplar apenas as fases de antecipação e de 
reconhecimento e o registro e divulgação dos dados, quando não identificados riscos nessas duas fases. 

C) Considerando-se o nível de ação, deverão ser objeto de controle sistemático as situações que apresentem 
dose de ruído superior a 0,5, conforme diretrizes do Anexo 1 da NR 15, da Portaria 3.214/78 do MTE.  

D) Para efeitos da NR 09, consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos, mecânicos 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.  

QUESTÃO 06 
Com relação à avaliação dos agentes de riscos físicos e químicos, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) De acordo com o Anexo 7 da NR 15, da Portaria 3.214/78 do MTE, os limites de tolerância para as 
radiações não ionizantes são aqueles constantes na Norma CNEN-NE-3.01: “Diretrizes Básicas de 
Radioproteção”, de julho de 1988, aprovada, em caráter experimental, pela Resolução CNEN n.º 12/88, 
ou daquela que venha a substituí-la. 

B) Para uma situação em que são realizadas atividades leves (classificadas no Quadro 3 – Taxas de 
Metabolismo por tipo de Atividade, do Anexo 3 da NR 15), em local fechado, sem carga solar, onde o 
trabalhador se expõe à fonte artificial de calor, não será considerado no cálculo do IBUTG, por se tratar 
de atividade leve, a Tbn (temperatura de bulbo úmido natural). 

C) A avaliação dos agentes químicos constantes no Anexo 13 da NR 15 deverá ser feita de forma 
quantitativa, levando-se em consideração os limites de tolerância estabelecidos nos Anexos 11 e 12 da 
citada NR. 

D) Na avaliação das poeiras respiráveis, que são aquelas cujo diâmetro aerodinâmico equivalente seja 
inferior a 10 micrômetros, de acordo com o Anexo 12 da NR 15, da Portaria 3.214/78 do MTE, ao 
sistema de coleta deverá ser acoplado um dispositivo de separação de partículas, cuja função é selecionar 
as partículas inferiores ao mencionado diâmetro. 
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QUESTÃO 07 
De acordo com a NR 18, da Portaria 3.214/78 do MTE, que trata das CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE 
DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO e que institui o PCMAT, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
A) É obrigatória a elaboração e a implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que 

admitam trabalhadores como empregados, independentemente do número de funcionários, do PCMAT 
(Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção).  

B) Adotando os empregadores as disposições estabelecidas na NR 18 – PCMAT – não estão eles 
desobrigados do cumprimento das disposições relativas às condições e meio ambiente de trabalho, 
determinadas na legislação federal, estadual e/ou municipal, e em outras estabelecidas em negociações 
coletivas de trabalho. 

C) A NR 18 estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização que objetivam 
à implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas 
condições e no meio ambiente de trabalho, na Indústria da Construção. 

D) A NR 18 determina que o PCMAT deverá contemplar as exigências contidas na NR 9 - Programa de 
Prevenção e Riscos Ambientais - PPRA. 

QUESTÃO 08 
Quanto aos equipamentos de proteção individual – EPI’s –, de acordo com o disposto na NR 06, da Portaria 
3.214/78 do MTE, assinale a alternativa INCORRETA.  
 

A) Considera-se como EPI para a proteção dos membros superiores creme protetor de segurança contra 
agentes químicos (de acordo com a Portaria SSST n.º 26, de 29/12/1994). 

B) Compete ao empregador, entre as suas demais obrigações quanto aos EPIs, registrar o seu fornecimento 
ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico, responsabilizar-se pela 
higienização e manutenção periódica e exigir seu uso. 

C) Nas empresas desobrigadas de constituir SESMT (NR 04, da Portaria 3.214/78 do MTE) e/ou CIPA (NR 
15, da Portaria 3.214/78 do MTE), o uso do EPI é facultativo.  

D) EPI Conjugado de Proteção Individual é todo aquele composto por vários dispositivos, associado pelo 
fabricante contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis de 
ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.  

 

QUESTÃO 09 
Com relação à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – CIPA –, tratada na NR 05, da 
Portaria 3.214/78 do MTE, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) Deverá ser promovido pela empresa, antes da posse, o treinamento para os membros da CIPA, titulares e 

suplentes, devendo, para o designado, quando for o caso, esse treinamento ocorrer em períodos não 
inferiores a um ano. 

B) Quando a empresa possuir, em um mesmo município, dois ou mais estabelecimentos, ela deverá garantir 
a atuação individualizada da CIPA e dos designados, conforme o caso, respectiva a cada um dos 
estabelecimentos, com o objetivo de promover as políticas de segurança e saúde no trabalho em cada um 
deles. 

C) As reuniões extraordinárias deverão ocorrer quando houver denúncia de situação de risco grave e 
iminente que requeiram medidas corretivas emergenciais, quando ocorrer acidente do trabalho grave ou 
fatal e, também, quando houver solicitação expressa de uma das representações.  

D) Entre as atribuições da CIPA, insere-se a de colaborar no desenvolvimento e implementação do PCMSO 
e PPRA e de outros programas relacionados à segurança e saúde no trabalho. 
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QUESTÃO 10 
Quanto ao processo eleitoral da CIPA, de acordo com o disposto na NR 05, da Portaria 3.214/78 do MTE, 
assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Quando houver anulação da eleição da CIPA, a empresa convocará nova eleição, dentro de cinco dias da 
data da ciência, de forma que, ocorrendo a anulação antes da posse dos membros eleitos, ficará 
assegurada a prorrogação do mandato anterior, até o término do processo eleitoral.  

B) Deverá ser assegurada pela empresa a liberdade de inscrição para todos os empregados do 
estabelecimento, restrita àqueles que trabalhem em ambientes que apresentem riscos ocupacionais, com 
fornecimento de comprovante. 

C) O Presidente e o Vice-Presidente da CIPA constituirão, entre seus membros, no prazo mínimo de 90 
(noventa) dias antes do término do mandato em curso, a Comissão Eleitoral – CE –, que será a 
responsável pela organização e acompanhamento do processo eleitoral.  

D) O empregador designará, entre seus representantes, o Presidente da CIPA; os representantes dos 
empregados escolherão, entre os titulares e suplentes, o vice-presidente.  

QUESTÃO 11 
De acordo com a NR 04, da Portaria 3.214/78 do MTE, que institui o Serviço Especializado em Engenharia 
de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT –, assinale a alternativa CORRETA. 
A) Canteiros de obras e frentes de trabalho com mais de mil empregados situados no mesmo estado, 

território ou Distrito Federal serão considerados como integrantes da empresa de engenharia principal 
responsável, a quem caberá organizar os SESMTs, podendo ficar centralizados os engenheiros de 
segurança do trabalho, os médicos do trabalho e os enfermeiros do trabalho. 

B) As empresas nas quais o número de empregados lotados em estabelecimento ou setor com grau de risco 
superior ao da atividade principal seja maior do que a metade do número total de empregados deverão 
dimensionar o SESMT em função do maior grau de risco. 

C) É obrigação dos membros integrantes do SESMT da empresa exercer outras atividades na empresa, 
ainda que durante o horário de sua atuação nos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e 
em Medicina do Trabalho, quando assim determinado pelo empregador. 

D) Os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho das empresas que 
operem em regime sazonal deverão ser dimensionados, tomando-se por base o maior número de 
trabalhadores do ano civil anterior.  

 

QUESTÃO 12 
De acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 20, DE 10 DE OUTUBRO DE 2007  
– DOU –, DE 11/10/2007, em seu artigo 177, o Perfil Profissiográfico Previdenciário tem como finalidade 
todas as alternativas abaixo, EXCETO 
A) Comprovar as condições para habilitação de benefícios e serviços previdenciários, em especial o 

auxílio-doença. 
B) Prover o trabalhador de meios de prova produzidos pelo empregador perante a Previdência Social,  

outros órgãos públicos e os sindicatos, de forma a garantir todo direito decorrente da relação de trabalho, 
seja ele individual ou difuso e coletivo. 

C) Possibilitar aos administradores públicos e privados acessos a bases de informações fidedignas como 
fonte primária de informação estatística, para desenvolvimento de vigilância sanitária e epidemiológica 
bem como para definição de políticas em saúde coletiva. 

D) Subsidiar o empregador na seleção de admissão de novos empregados, quando da exigência da 
apresentação do PPP pelos candidatos nas novas contratações, permitindo a eliminação daqueles 
candidatos portadores de doenças decorrentes do trabalho.  
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QUESTÃO 13 
De acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 20, DE 10 DE OUTUBRO DE 2007  
– DOU –, DE 11/10/2007, no que se refere ao Perfil Profissiográfico Previdenciário, assinale a alternativa  
CORRETA 
A) Após a implantação do PPP em meio magnético pela Previdência Social, ele será exigido para todos os 

segurados, trabalhadores avulsos e cooperados que laborem expostos a agentes nocivos químicos, 
físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados 
para fins de concessão de aposentadoria especial (ainda que não presentes os requisitos para a concessão 
desse benefício). 

B) O PPP deverá ser emitido pela empresa empregadora, no caso de empregado; pela cooperativa de 
trabalho ou de produção, no caso de cooperado filiado; pelo órgão gestor de mão de obra, no caso de 
trabalhador avulso portuário e pelo sindicato da categoria, no caso de trabalhador avulso não portuário.  

C) A exigência do PPP em relação aos agentes químicos e ao agente físico ruído fica condicionada ao 
alcance dos níveis de ação de que trata o subitem 9.3.6 da Norma Regulamentadora-NR nº 09, do 
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE –, e aos demais agentes, quando a sua concentração superar 
os limites de tolerância estabelecidos pela NR nº 15, do MTE. 

D) O PPP deverá ser assinado por representante legal da empresa, com poderes específicos outorgados por 
procuração, devendo os campos contendo os registros ambientais e resultados de monitoração biológica 
ser assinados pelos respectivos responsáveis técnicos. 

 

QUESTÃO 14 
Entre as alternativas abaixo, assinale aquela que NÃO se configura como acidente do trabalho, de acordo 
com as disposições da LEI Nº 8.213 – DE 24 DE JULHO DE 1991 – DOU DE 14/08/1991. 
A) Durante o seu expediente normal de trabalho, em seu local de trabalho, o trabalhador segurado sofre 

uma agressão física do seu colega de trabalho, causando-lhe ferimentos leves. 
B) Um trabalhador segurado, que trabalha durante quarenta e quatro horas semanais, de segunda a  

sexta-feira, transitando pela via pública em frente à empresa na qual trabalha, constata que há um grave 
incêndio em seu interior e, por decisão própria, tenta dominar o fogo, oportunidade em que é atingido 
pelas chamas, sofrendo queimaduras de 2º grau. 

C) Um trabalhador segurado, retornando de uma viagem para estudo não financiado pela empresa, 
utilizando-se de transporte intermunicipal de linha comercial, bancado por ele próprio, sofre lesões 
físicas durante colisão do ônibus em que se locomovia no percurso da viagem. 

D) No interior da empresa em que trabalha, um trabalhador segurado, ao se deslocar para o refeitório 
localizado no interior da área física do estabelecimento, durante o seu horário de almoço, sofre uma 
queda com diferença de nível, causando-lhe a fratura de um dos membros superiores. 

 

QUESTÃO 15 
De acordo com as disposições da Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080, de 19/09/1990), que instituiu o Sistema 
Único de Saúde – SUS –, assinale, entre as alternativas abaixo, a INCORRETA. 
A) Estão incluídas, entre outras, no campo de atuação do SUS,  a execução de ações de vigilância sanitária; 

de vigilância epidemiológica; de saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral, inclusive 
farmacêutica. 

B) Vigilância epidemiológica é o conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou 
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou 
coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou 
agravos. 

C) Vigilância sanitária é o conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de 
intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da 
prestação de serviços de interesse da saúde. 

D) Dentre o conjunto de atividades relativas à saúde do trabalhador, abrangidas no âmbito do SUS, pode-se 
citar a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde bem como o controle da prestação de 
serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. 
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões numeradas de 16 a 25 

 
INSTRUÇÃO: As questões de 16 a 25 referem-se ao seguinte texto de uma reportagem da revista Veja. 

Leia-o com atenção. 
 

MATAR A NATUREZA É MATAR O LUCRO 
As empresas descobrem que a biodiversidade significa dinheiro em 

caixa e que a saúde do negócio está vinculada à saúde do planeta 
 

GABRIELA CARELLI 
 

Até pouco tempo atrás, as empresas costumavam atrelar seu 
nome às causas verdes principalmente como estratégia de marketing. 
À medida que o mundo tomava consciência das questões ambientais, em 
especial a degradação dos recursos naturais, demonstrar preocupação com o 
planeta era uma forma de lustrar a imagem da companhia e atrair os 
consumidores para suas marcas. Essa relação entre o mundo dos negócios e 
a natureza avançou dramaticamente. Se antes as empresas patrocinavam o 
reflorestamento de uma área ou reciclavam seu lixo, colocavam a conta na 
lista de despesas, sem esperar retorno financeiro. Hoje, os custos de ações 
como essas vão para a lista de investimentos, já que podem significar lucros 
e crescimento nos negócios. Conglomerados como a General Electric, o 
Walmart e a IBM mantêm projetos de ecoeficiência e de preservação do 
ambiente porque os consideram estratégicos para a própria sobrevivência. O que 
mudou? Para entender o  fenômeno,  tome-se como exemplo a Coca-Cola, 
uma das marcas mais valiosas do mundo. 

Há dez anos, quando anunciou uma série de investimentos inéditos em projetos ambientais, a Coca-
Cola não estava preocupada com o derretimento das geleiras do Ártico nem queria salvar os ursos-polares 
ameaçados de extinção. Diante de estudos que apontavam para a crescente escassez de água doce no 
planeta, a empresa se convenceu de que ignorar o problema poderia ser perigoso para o futuro de seu 
negócio. A água é a principal matéria-prima para a fabricação dos mais de 3 000 produtos da marca. A 
companhia injetou bilhões de dólares na criação de métodos e programas de reutilização e tratamento de 
água em suas fábricas, em mais de 200 países. Os resultados começaram a aparecer recentemente. Em cada 
uma das 43 unidades brasileiras, gastavam-se 5,5 litros de água para produzir 1 litro de refrigerante. Hoje 
esse gasto é de 2,04 litros. A redução representa uma economia de 500 000 reais ao ano, por fábrica. "Com a 
população mundial perto dos 9 bilhões e a água cada vez mais escassa, não tínhamos outro caminho a 
seguir", afirmou recentemente o presidente mundial da Coca-Cola, Muhtar Kent, em entrevista à revista 
Forbes. 

"O aquecimento global, a escassez de água, a extinção das espécies e o despejo de produtos tóxicos 
afetaram profundamente o funcionamento da sociedade e também o das empresas", disse a VEJA o 
economista Andrew Winston, da Universidade Princeton, consultor de grandes companhias para questões 
ambientais. "Pela primeira vez na história, os empresários deparam com limites de crescimento reais 
impostos por questões relacionadas à natureza", ele completa. O mundo dos negócios e o mundo natural 
estão inextricavelmente ligados. Todo produto que chega ao consumidor, seja um carro, um tênis ou uma 
xícara de café, tem origem na extração ou colheita de bens da natureza. Esses bens, a água, as terras 
cultiváveis, as florestas, são finitos. Justamente nesse ponto reside o maior desafio para as empresas. Desde 
a Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, o modelo econômico mundial privilegiou a produção em 
detrimento da preservação dos recursos naturais. Essa conta está sendo cobrada agora — e é bem cara. 

A destruição da biodiversidade nunca foi tão intensa. De acordo com um relatório da Organização 
das Nações Unidas divulgado no mês passado, mais de 60% de todos os ecossistemas do planeta estão 
ameaçados. Desse total, 35% são mangues e 40% florestas. Hoje, a demanda por recursos naturais excede 
em 35% a capacidade da Terra. Se a escalada dessa demanda continuar no ritmo atual, em 2030 serão 
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necessárias duas Terras para satisfazê-la. Entre 2000 e 2005, a devastação das florestas na América do Sul 
foi de 4,3 milhões de hectares, 3,5 milhões deles no Brasil. De acordo com a ONU, só o desmatamento e a 
degradação de áreas de mangue causam um prejuízo anual de 2,5 a 4,5 trilhões de dólares à economia 
global. Equivale a jogar no lixo um valor próximo ao PIB do Japão, o segundo maior do mundo. 

 
Veja – 9/6/2010, p. 148-151 (Adaptação) 

 

QUESTÃO 16 
Segundo o texto, na atualidade, a relação entre o mundo de negócios e a natureza vem mudando, porque as 
ações das empresas em favor da natureza 
A) repercutem na imagem da empresa. 
B) combatem os efeitos do aquecimento global. 
C) geram lucros e crescimento nos negócios. 
D) preservam a riqueza da biodiversidade. 
 

QUESTÃO 17 
Para as empresas, seu maior desafio, de acordo com o texto, está no fato de 
A) todos os ecossistemas do planeta estarem ameaçados. 
B) a destruição do meio ambiente afetar o seu funcionamento. 
C) o mundo dos negócios e o mundo natural caminharem paralelos. 
D) os bens da natureza não serem inesgotáveis. 
 

QUESTÃO 18 
Releia a frase: 
“Desde a Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, o modelo econômico mundial privilegiou a 
produção em detrimento da preservação dos recursos naturais.” (linhas 35-37) 
Comprovam-se, no texto da reportagem, todas as consequências abaixo citadas do modelo econômico 
referido na frase, EXCETO 
A) a acelerada destruição da biodiversidade do planeta. 
B) a demanda por recursos naturais exceder, hoje, a capacidade da Terra. 
C) a devastação das florestas na América do Sul. 
D) a demanda para recursos naturais exigir, hoje, a capacidade de duas Terras. 
 

QUESTÃO 19 
Depreende-se do texto que “inextricável”, que deu origem a “inextricavelmente” em “O mundo dos 
negócios e o mundo natural estão inextricavelmente ligados.” (linhas 32-33), significa: 
A) que não se pode dissociar. 
B) que não se pode extinguir. 
C) que não se pode distinguir. 
D) que não se pode explorar. 
 

QUESTÃO 20 
Empregou-se em sentido figurado a seguinte palavra do texto: 
A) “fenômeno” (linha 14). 
B) “lustrar” (linha 5). 
C) “caminho” (linha 25). 
D) “jogar” (linha 45). 
 

QUESTÃO 21 
NÃO se identificou corretamente o tipo de relação estabelecida pela conjunção, locução conjuntiva ou 
preposição sublinhada na alternativa 
A) “... já que podem significar lucros...” (linha 10) → CONCLUSÃO. 
B) “Se a escalada dessa demanda continuar... (linha 41) → CONDIÇÃO. 
C) “Para entender o fenômeno...” (linha 14) → FINALIDADE. 
D) “De acordo com a ONU... (linha 43) → CONFORMIDADE. 
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QUESTÃO 22 
No fragmento que vai de “O aquecimento global” até “empresas” (linhas 28-29), as vírgulas separam  
A) apostos, do termo fundamental. 
B) substantivos abstratos. 
C) elementos que exercem a mesma função sintática. 
D) adjuntos adverbiais antecipados. 
 

QUESTÃO 23 
Releia a seguinte passagem: 
“Há dez anos (...), a Coca-Cola não estava preocupada com o derretimento das geleiras...” (linhas 16-17). 
Em qual das alternativas abaixo a lacuna NÃO deve ser preenchida com “Há”, mas, sim, com “A”? 
A) ...... muitas maneiras de preservar a natureza. 
B) ...... quem pense que a defesa ambiental é um luxo para os ricos. 
C) ...... mais inovação em uma economia verde. 
D) ...... alguns metros dali, avistava-se uma extensa área verde. 
 

QUESTÃO 24 
O plural do substantivo “matéria-prima” (linha 20) é “matérias-primas”. 
Marque a palavra em que, no plural, pela tradição da língua, só varia o primeiro elemento. 
A) Banana-prata. 
B) Sempre-viva. 
C) Obra-prima. 
D) Vitória-régia. 
 

QUESTÃO 25 
“... a empresa se convenceu de que ignorar o problema poderia ser perigoso para o futuro de seu negócio.” 
(linhas 19-20) 
Em qual das alternativas abaixo, um verbo tem a mesma regência que “convencer-se”, no exemplo citado? 
A) Estimou-se quanto custariam os serviços prestados gratuitamente pela natureza ao homem. 
B) Os ambientalistas queixavam-se de que o dejeto dos animais era descartado sem controle algum. 
C) Os efeitos danosos da industrialização no ambiente se tornaram mais visíveis. 
D) O mundo financeiro move-se de acordo com a sua percepção de risco. 
 
 

PROVA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Questões numeradas de 26 a 30 

 

 
QUESTÃO 26 
A Lei nº 3.175/2003 dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do Município de Montes Claros. De 
acordo com essa lei, analise as afirmativas abaixo, marcando V para as alternativas verdadeiras e F para as 
falsas. 
(   ) A função pública é o conjunto de atribuições que, por sua natureza ou suas condições de exercício, 

pode ser caracterizado um cargo público. 
(   ) Servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público, em caráter efetivo ou em 

comissão, ou detentora de função pública. 
(   ) As funções gratificadas são atribuídas ao servidor investido no cargo pela via do  recrutamento amplo.
(   ) Os cargos em comissão de recrutamento amplo são providos por qualquer pessoa que preencha os 

requisitos estabelecidos em lei. 
A sequência CORRETA é 
A) V V F F. 
B) F V F V. 
C) F F V V. 
D) F F F V. 
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QUESTÃO 27 
São formas de provimento de cargo público, EXCETO 
A) reversão. 
B) recondução. 
C) progressão. 
D) aproveitamento. 
QUESTÃO 28 
Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio 
probatório, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação. Com base na Lei  
nº 3.175/2003, é CORRETO afirmar: 
A) O estágio probatório é por um período de 36 meses. 
B) O estágio probatório é por um período de 24 meses. 
C) O estágio probatório é por um período de 12 meses. 
D) O estágio probatório é por um período de 26 meses. 
QUESTÃO 29 
São considerados de efetivo exercício o afastamento do servidor, EXCETO 
A) Exercício de cargo em comissão em órgãos ou entidades dos poderes da União e do Estado. 
B) No dia do seu aniversário. 
C) Licença à adotante e em razão de paternidade. 
D) Falecimento do sogro, sogra, genro e nora, irmãos, avós e netos, por um prazo de 8 (oito) dias 

consecutivos. 
QUESTÃO 30 
Com base no Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Montes Claros, analise as afirmativas 
abaixo, marcando V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. 
(   ) É vedada a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro técnico ou científico. 
(   ) É lícito acumular uma aposentadoria com a remuneração de cargo eletivo ou de cargo em comissão, 

declarado em lei, de livre nomeação e exoneração. 
(   ) É ilícita a acumulação de um cargo de professor e outro administrativo. 
(   ) A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias e sociedade de 

economia mista. 
A sequência CORRETA é 
A) V V F F. 
B) F V F V. 
C) F V V V. 
D) F V V F. 
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QUESTÃO DISCURSIVA 
 
INSTRUÇÃO: Observe e leia a capa da revista Veja, edição 2143, abaixo reproduzida. 
 

 
 
Num texto dissertativo de 10 linhas, comente: O que ainda pode ser feito para conter os efeitos danosos que 
a DEVORAÇÃO DO PLANETA pelo homem vem causando? 

 
NÃO É NECESSÁRIO DAR TÍTULO AO SEU TEXTO 

 
 

O SEU TEXTO DEVE SER REDIGIDO NA FOLHA DE RESPOSTA DA QUESTÃO DISCURSIVA 
 

 
RASCUNHO 
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