
 

 
 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

 
 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

• Além deste caderno, você deverá ter recebido o CARTÃO-RESPOSTA para a 
Prova Escrita Objetiva. Caso não o tenha recebido, peça-o ao fiscal. 

• Verifique se este caderno contém SESSENTA questões. 
• Verifique se seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem 

no CARTÃO-RESPOSTA. Em caso afirmativo, assine-o. 
• Leia atentamente as instruções gerais que constam nos dois documentos. 
• No CARTÃO-RESPOSTA, atribuir-se-á pontuação zero a toda questão com 

mais de uma alternativa assinalada. 
• Não é permitido fazer uso de instrumentos auxiliares para cálculo, portar 

material de consulta, nem copiar as alternativas no CARTÃO-RESPOSTA. 
• O tempo disponível para esta prova, incluindo o preenchimento do CARTÃO-

RESPOSTA, é de quarto horas e meia (13h às 17h 30min). 
• Para preencher o CARTÃO-RESPOSTA, utilize caneta azul ou preta. 
• Quando terminar, entregue ao fiscal o CARTÃO-RESPOSTA e o CADERNO 

DE QUESTÕES. 
• O candidato que se retirar do local de realização desta prova, após três horas 

e meia do seu início, poderá levar o caderno de questões. 

APÓS O AVISO PARA INÍCIO DAS PROVAS, VOCÊ DEVERÁ 
PERMANECER NO LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO POR,  

NO MÍNIMO, SESSENTA MINUTOS. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Homo connectus 

 

Uma charge em recente número da revista 
The New Yorker mostrava uma animada 
mulher, ao telefone, convidando os amigos para 
uma festinha em sua casa. “Vai ser daquelas 
reuniões com todo mundo olhando para seu 
iPhone”, ela diz.  

O leitor captou? A leitora achou graça? 
Cartunistas são mais rápidos do que 
antropólogos e mais diretos do que 
romancistas. Captam o fenômeno quase no 
momento mesmo em que vem à luz. O 
fenômeno em questão é o poder magnético dos 
iPhones, BlackBerries e similares. O ato de 
compra desses aparelhinhos é um contrato que 
vincula mais que casamento. As pessoas se 
obrigam a partilhar a vida com eles. 

Na charge da New Yorker, a mulher estava 
convidando para uma festa em que, ela sabia – 
e até se entusiasmava com isso –, as pessoas 
ficariam olhando para seus iPhones ainda mais 
do que umas para as outras. É assim, desde a 
sensacional erupção dos tais aparelhinhos, e 
não só nas ocasiões sociais. O mesmo ocorre 
nas reuniões de trabalho. Chegam os 
participantes e cada um já vai depositando à 
mesa o respectivo smartphone (o nome do 
gênero a que pertencem as espécies). Dali para 
a frente, será um olho lá e outro cá, um na 
reunião e outro na telinha. Não dá para 
desgarrar dela. De repente pode chegar uma 
mensagem, aparecer uma notícia importante, 
surgir a necessidade de uma consulta no 
Google. 

O que vale para reuniões sociais e de 
trabalho vale também para as sessões do 
Supremo Tribunal Federal. Quem assistiu pela 
TV Justiça, na semana passada, ao início do 
julgamento das competências do Conselho 
Nacional de Justiça, assistiu a uma cena 
exemplar. Falava o representante da 
Associação dos Magistrados Brasileiros. A TV 
Justiça (…) enquadrava o orador e, atrás dele, 
quatro cadeiras (…). Três delas estavam 
ocupadas, a primeira por uma moça (…) e, as 
outras duas por cavalheiros, cujo tormento (…) 
era não conseguir se livrar dos smartphones. 

Os dois cavalheiros apresentavam reações 
características do Homo connectus. Um olho lá 
e outro cá. De vez em quando, um deles 

guardava o telefoninho no bolso. Será que 
agora vai sossegar? Não; minutos depois, 
sacava-o de novo. E se chega uma 
mensagem? Uma notícia? Às vezes o 
smartphone exigia mais que um simples olhar. 
Requeria o afago dos dedos, naquele gesto que 
antes servia para espanar uma sujeirinha na 
roupa, e hoje é o modo de conversar com a 
telinha. Quando o representante da Associação 
dos Magistrados terminou o discurso, veio 
ocupar a cadeira que estava vazia. Agora era 
sua vez! Sacou o smartphone do bolso e, olho 
lá e outro cá, ele o põe no bolso, tira, olha, 
consulta de novo, enquanto o orador seguinte 
se apresentava. 

O telefoninho esperto vem provocando 
decisivas alterações na ordem das coisas. O 
ser humano é instigado a desenvolver novas 
habilidades, como a de tocar na tela e conduzi-
la ao fim desejado, sem que desande, furiosa e 
insubmissa. Implantam-se novos hábitos 
sociais. No tempo do celular puro e simples, 
aquele bicho que só telefonava, havia 
restrições a seu uso. (…) Já os smartphones 
podem ser desativados na função telefone, mas 
continuar, em respeitoso silêncio, na função 
telinha. Daí serem socialmente mais aceitáveis. 

Há uma grande desvantagem, porém. O 
aparelhinho parte a pessoa ao meio. Metade 
dela está na festa, metade no smartphone. 
Concluída sua oração, metade do senhor da 
Associação dos Magistrados continuou na 
sessão do Supremo, metade evadiu-se para o 
aparelhinho. Pode ser que o aparelhinho lhe 
tenha trazido informações fundamentais para 
sua causa. Mas pode ser também que tenha 
perdido informações fundamentais, ao não 
acompanhar o orador seguinte. Qual o remédio, 
para a divisão da pessoa em duas, metade ela 
mesma, metade seu smartphone? Abrir mão do 
aparelhinho, depois de todas as facilidades que 
trouxe, está fora de questão. Se é para abrir 
mão de um dos lados, que seja o da pessoa. 
Por exemplo: inventando-se um smartphone 
capaz de sugá-la e reproduzi-la em seu bojo. 
As reuniões sociais, as de trabalho e as 
sessões do Supremo seriam feitas só de 
smartphones, sem a intermediação humana. 
Delírio? O leitor esquece do que a Apple é 
capaz. 

LOUREIRO, Renato Pompeu (adaptado). Veja, São 
Paulo, 8 de fev. 2012, p. 126. 

QUESTÃO 1 - Considerando os objetivos e as 
finalidades do texto Homo Connectus, pode-se 
afirmar que a função da linguagem 
predominante nele é 
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(A) poética, já que o texto combina trechos 
narrativos com descritivos, justificando seu 
alto grau de construção linguística.  

(B)  fática, pois visa a estabelecer interlocução 
com o leitor, como se percebe, no 3º 
parágrafo, pela presença de perguntas.  

(C) referencial, uma vez que privilegia a 
mensagem e busca convencer o leitor 
sobre as atuais mudanças de 
comportamento.  

(D) conativa, porque o autor, ao apresentar sua 
avaliação positiva sobre as novas formas 
de conduta humana, busca influenciar seus 
leitores.  

(E) metalinguística, já que o texto veiculado 
numa revista de grande circulação tenta 
explicar o funcionamento da tecnologia na 
vida cotidiana. 

QUESTÃO 2 - “O ato de compra desses 
aparelhinhos é um contrato que vincula mais 
que casamento.” (2º parágrafo) 

A justificativa para essa afirmativa é: 

(A) “Vai ser daquelas reuniões com todo 
mundo olhando para seu iPhone.”(1º 
parágrafo) 

(B)  “O poder magnético dos iPhones, 
BlackBerries e similares.” (2º parágrafo) 

(C) “As pessoas se obrigam a partilhar a vida 
com eles.”(2º parágrafo) 

(D)  “Às vezes o smartphone exigia mais que 
um simples olhar.” (5º parágrafo) 

(E) “O telefoninho esperto vem provocando 
decisivas alterações na ordem das coisas.” 
(6º parágrafo) 

QUESTÃO 3 - O primeiro parágrafo inicia-se 
com um trecho narrativo. Por se tratar de um 
artigo de opinião, esta estratégia funciona como 

(A) enumeração do primeiro caso, entre muitos 
citados ao longo do artigo, característico 
dos dias atuais. 

(B) explicação de uma referência feita à 
charge, publicada na revista norte-
americana, da situação comum de hoje em 
dia. 

(C) c) introdução literária cujo efeito é cativar a 
atenção do leitor para um assunto que lhe é 
muito distante. 

(D) comentário sobre a charge da revista The 
New Yorker para introduzir diretamente a 
tese do artigo: a compra de aparelhos 
multifuncionais. 

(E) exemplificação de uma mudança 
comportamental, percebida através da 

charge, a fim de introduzir um tema 
contemporâneo.  

QUESTÃO 4 - Os pontos de interrogação 
presentes no trecho “O leitor captou? A leitora 
achou graça? Indicam uma 

(A) surpresa de mulher da charge da New 
Yorker buscando interlocução com os 
leitores da New Yorker. 

(B) interrogação direta da mulher representada 
na charge da New Yorker aos convidados 
da festa. 

(C) incerteza fingida do autor de Homo 
Connectus para apresentar a questão das 
tecnologias. 

(D) interrogação da mulher representada na 
charge da New Yorker dirigida aos leitores 
da Veja. 

(E) incerteza real do autor que demanda uma 
resposta ativa por parte dos leitores da 
Veja. 

QUESTÃO 5 - Considere o fragmento “metade 
evadiu-se para o aparelhinho” (7º parágrafo). 

Em qual das alternativas a seguir a palavra 
sublinhada mantêm o mesmo sentido que o da 
destacada no trecho acima? 

(A)  “desde a sensacional erupção dos tais 
aparelhinhos” (3º parágrafo)  

(B)  “– e até se entusiasmava com isso –” (3º 
parágrafo) 

(C) “cada um já vai depositando à mesa o 
respectivo smartphone” (3º parágrafo) 

(D) “Às vezes o smartphone exigia mais que 
um simples olhar.” (5º parágrafo) 

(E) “para a divisão da pessoa em duas” (7º 
parágrafo) 

QUESTÃO 6 - A criação de novas palavras 
pode se dar por vários processos. Os sufixos 
veiculam sentidos e também juízos de valor 
sobre as coisas do mundo. Qual das opções 
contém exemplo de derivação sufixal que 
transmite a avaliação do autor? 

(A) “Cartunistas são mais rápidos do que 
antropólogos”. (2º parágrafo) 

(B)  “desde a sensacional erupção dos 
aparelhinhos”. (3º parágrafo) 

(C) “reações características do Homo 
Connectus”. (5º parágrafo) 

(D)  “um deles guardava o telefoninho no 
bolso”. (5º parágrafo) 

(E)  “depois de todas as facilidades que 
trouxe”. (7º parágrafo) 
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QUESTÃO 7 - “Na charge da New Yorker, a 
mulher estava convidando para uma festa em 
que, ela sabia – e até se entusiasmava com 
isso –, as pessoas ficariam olhando para seus 
iPhones ainda mais do que umas para as 
outras.” (3º parágrafo) 

Os termos em destaque podem ser 
substituídos, sem alteração de sentido, por 

(A) em cuja. 
(B) na qual. 
(C) em quem. 
(D) de que. 
(E) com que.  

QUESTÃO 8 - “De repente pode chegar uma 
mensagem, aparecer uma notícia, surgir a 
necessidade de uma consulta no Google.” (3º 
parágrafo) 

Apesar de as orações do período acima não 
estarem ligadas por conectores, encerram uma 
relação semântica de 

(A) oposição. 
(B) explicação. 
(C) condição. 
(D) alternância. 
(E) adição. 

QUESTÃO 9 - “Captam o fenômeno quase no 
momento mesmo em que vem à luz.” (2º 
parágrafo) 

O sujeito do verbo vir, nesse período, está 
expresso pelo pronome relativo que apresenta 
como antecedente o termo 

(A) cartunistas. 
(B) antropólogos. 
(C) romancistas. 
(D) fenômeno. 
(E) momento. 

QUESTÃO 10 - A função sintática do trecho em 
destaque “Abrir mão do aparelhinho, depois de 
todas as facilidades que trouxe, está fora de 
questão.” (7º parágrafo) encontra 
correspondência no item: 

(A) “Uma charge em recente número da revista 
New Yorker mostrava uma animada mulher, 
(...).” (1º parágrafo) 

(B) “Vai ser daquelas reuniões com todo 
mundo olhando para seu iPhone.” (1º 
parágrafo) 

(C) “Dali para frente, será um olho lá e outro cá, 
um na reunião e outro na telinha.” (3º 
parágrafo) 

(D) “Sacou o smartphone e, olho lá e outro cá, 
ele o põe no bolso, tira, olha e consulta de 
novo.” (5º parágrafo) 

(E) “Concluída sua oração, metade do senhor 
da Associação dos Magistrados continuou 
na sessão do Supremo.” (7º parágrafo). 

INFORMÁTICA 

QUESTÃO 11 – Atualmente, no mercado, há 
vários sistemas operacionais. Caracterizam-se 
como exemplos de sistema operacional: 

(A) Internet Explorer e Windows XP. 
(B) Windows Vista e Firefox. 
(C) Write e Windows Vista. 
(D) Ubuntu e Windows 7. 
(E) Linux e Outlook. 

QUESTÃO 12 – Diversos equipamentos 
(notebook, tablet, smartphone, por exemplo) 
armazenam informações de modo binário. Um 
byte é composto por 

(A) 7 bits. 
(B) 8 bits. 
(C) 9 bits. 
(D) 10 bits. 
(E) 12 bits. 

QUESTÃO 13 – O Word é um programa 
voltado para  

(A) produzir apresentações, slide-shows e gifs 
animados no formato ppt. 

(B)  elaborar planilhas eletrônicas compostas 
por fórmulas, scripts e gráficos. 

(C) elaborar documentos que contenham 
parágrafos, tabelas e imagens. 

(D) navegar na rede mundial de computadores, 
editar e enviar e-mails sem vírus. 

(E) compilar e executar programas descritos 
nas linguagens Java e C++. 

QUESTÃO 14 – A figura a seguir representa 
uma planilha eletrônica desenvolvida no 
Microsoft Excel 2007. Ela possui quatro colunas 
(Aluno, Nota1, Nota2 e Media). A fórmula 
utilizada na célula D2, para efetuar o cálculo da 
média aritmética das notas dos alunos, é: 
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(A) =SOMA(B2:C2) 
(B) =DESVPAD(B2:D2) 
(C) =SOMASE(B2:D4) 
(D) =MÉDIA(B2:C2) 
(E) =B2+C2 

QUESTÃO 15 – Quando se executa um 
programa, ele é transferido, via cópia, para a 
memória do computador. Esta, por sua vez, 
permite um acesso mais rápido e faz a 
transição entre o processamento da CPU e um 
novo armazenamento no disco rígido. A 
memória descrita é do tipo 

(A) EPROM. 
(B) ROM. 
(C) BIOS. 
(D) MMU. 
(E) RAM. 

DIREITOS E DEVERES 

QUESTÃO 16 – Um candidato foi aprovado em 
concurso público para provimento de cargo 
efetivo, sendo nomeado. Após a nomeação, 
tomou posse, entretanto, sem justa causa, 
deixou de entrar em exercício no prazo 
determinado por lei. Para a hipótese, ele estará 
sujeito à 

(A) dispensa. 
(B) demissão. 
(C) destituição. 
(D) disponibilidade. 
(E) exoneração de ofício. 

QUESTÃO 17 – Uma candidata foi aprovada 
em concurso público de provas para ocupar o 
cargo de provimento efetivo de enfermeira, sob 
o regime jurídico estatutário, em uma entidade 
autárquica. Ela adquirirá a estabilidade no 

serviço público, de acordo com a vigente 
Constituição, ao completar o prazo de 

(A) dois anos da posse. 
(B) dois anos da nomeação. 
(C) dois anos de efetivo exercício. 
(D) três da nomeação. 
(E) três anos de efetivo exercício. 

QUESTÃO 18 – Considerando a Lei 
8.112/1990, são formas de provimento e 
vacância de cargo público, respectivamente, 

(A) aposentadoria e reintegração. 
(B) nomeação e falecimento. 
(C) exoneração e demissão. 
(D) recondução e reversão. 
(E) promoção e reversão. 

QUESTÃO 19 – De acordo com o art. 37 da 
Constituição Federal, os atos de improbidade 
administrativa importarão a 

(A) suspensão dos direitos políticos. 
(B) impessoalidade do autor. 
(C) transferência do servidor. 
(D) vacância do titular. 
(E) legalidade do ato. 

QUESTÃO 20 – Uma universidade pública 
federal realizou concurso para uma vaga de 
professor efetivo. Ao tomar conhecimento 
disso, um professor estrangeiro interessou-se 
pela vaga. Nesse caso, a Lei 8.112/90 

(A) permite somente cientistas estrangeiros. 
(B) permite somente pesquisadores 

estrangeiros. 
(C) permite a participação do professor 

estrangeiro. 
(D) não permite estrangeiros em nenhum 

cargo. 
(E) não permite a inscrição do professor 

estrangeiro. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 21 – A Comissão Interna de 
Prevenção de Acidente tem como objetivo 

(A) dar condições a atividades normais na 
empresa e promover a saúde do 
trabalhador. 

(B) promover anualmente, em conjunto com o 
(SESMT), a Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes do Trabalho – SIPAT. 

(C) prevenir acidentes e doenças decorrentes 
do trabalho, compatibilizando o trabalho 
com a prevenção da vida. 
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(D) divulgar aos trabalhadores informações 
relativas à segurança e saúde no trabalho. 

(E) analisar as informações sobre questões 
que tenham interferido na segurança e 
saúde dos trabalhadores. 

QUESTÃO 22 – Nas diretrizes do Programa de 
Controle Médico e Saúde Ocupacional 
(PCMSO) determina-se que haja  

(A) treinamento para que o trabalhador possa 
utilizar o programa. 

(B) caráter de prevenção à saúde do 
trabalhador. 

(C) ambiente destinado ao seu estudo. 
(D) elaboração e implementação pela empresa 

do PCMSO. 
(E) médico responsável pela sua execução. 

QUESTÃO 23 – Quando o empregado está em 
hora do almoço e sofre um acidente, como um 
atropelamento, pode-se afirmar que 

(A) não é acidente de trabalho, pois o 
empregado está na hora do almoço.  

(B) é um acidente de trajeto, pois o empregado 
estava saindo para almoçar. 

(C) é um acidente impessoal com lesão. 
(D) é um acidente de trabalho, pois o indivíduo 

está na hora do almoço. 
(E) é acidente de trabalho apenas se o 

empregado estiver almoçando na empresa. 

QUESTÃO 24 – Entende-se que as cores para 
segurança serão adotadas em 
estabelecimentos e locais de trabalho para 

(A) prevenir todo tipo de acidente. 
(B) evitar confusão e fadiga ao trabalhador. 
(C) indicar e advertir acerca dos riscos 

existentes. 
(D) indicar o tipo de empresa. 
(E) evitar incêndios na empresa. 

QUESTÃO 25 – A NR 26 é utilizada pelas 
empresas para tornar os funcionários mais 
atentos aos riscos conseqüentes das atividades 
exercidas no trabalho. Assinale a alternativa 
que corresponde a essa Norma 
Regulamentadora. 

(A) os pisos dos locais de trabalho não devem 
apresentar saliências, nem depressões que 
prejudiquem a circulação de pessoas ou a 
movimentação de materiais. 

(B) os pisos e as paredes dos locais de 
trabalho devem ser, sempre que necessário 
impermeabilizados e protegidos contra a 
umidade. 

(C) as cores para segurança devem ser 
adotadas em estabelecimentos ou locais de 
trabalho, a fim de indicar e advertir acerca 
dos riscos existentes.  

(D) as edificações dos locais de trabalho 
devem ser projetadas e construídas de 
modo a evitar insolação excessiva ou falta 
de insolação. 

(E) as rampas e as escadas fixas de qualquer 
tipo devem ser construídas de acordo com 
as normas técnicas oficiais e mantidas em 
perfeito estado de conservação. 

QUESTÃO 26 – Consideram-se Equipamentos 
de Proteção Individual (EPI) para proteção dos 
olhos e membros superiores, respectivamente, 

(A) respirador purificador e luva. 
(B) calça de segurança e capacete. 
(C) máscara de solda e dedeira. 
(D) cinturão de segurança e óculos. 
(E) capacete e manga de segurança. 

QUESTÃO 27 – De acordo com a NR 06 
(Equipamento de Proteção Individual) creme 
protetor, colete à prova de bala, capuz e 
cinturão protegem, respectivamente,  

(A) membros superiores, membros inferiores, 
tronco e corpo inteiro. 

(B) membros inferiores, tronco, cabeça e 
membros superiores. 

(C) membros inferiores, corpo inteiro, cabeça e 
contra quedas. 

(D) membros superiores, cabeça, olhos e face 
e corpo inteiro. 

(E) membros superiores, tronco, cabeça e 
contra quedas.  

QUESTÃO 28 – Em todo mês de junho, 
Roberto precisa realizar um exame periódico 
devido à atividade insalubre que exerce na sua 
empresa. Como previsto na NR 07 (Programa 
de Controle Médico e Saúde Ocupacional), 
quantas vias do Atestado de Saúde 
Ocupacional (ASO) devem ser emitidas pelo 
médico que o examina? 

(A) 1 (uma). 
(B) 2 (duas). 
(C) 3 (três). 
(D) 4 (quatro). 
(E) Nenhuma. 

QUESTÃO 29 – Arnaldo trabalha em uma 
fábrica de produtos eletrônicos e que tem como 
princípio zelar pela segurança e saúde de seus 
funcionários. Em uma das atividades do 
processo de produção, é utilizado um tipo de 
produto químico classificado como perigoso à 
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segurança e saúde dos trabalhadores. 
Respeitando a NR 26 (Sinalização de 
segurança), a indústria utiliza rotulagem 
preventiva conforme procedimentos definidos 
pelo Sistema Globalmente Harmonizado de 
Classificação e Rotulagem de Produtos 
Químicos. Esse sistema tem como sigla: 

(A) EPC. 
(B) CAT. 
(C) GHS. 
(D) IPVS. 
(E) NBR. 

QUESTÃO 30 – Acerca do Treinamento para 
membros da Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes (CIPA), é correto afirmar que 

(A) será disponibilizado após a posse. 
(B) deverá contemplar toda a empresa. 
(C) será realizado no prazo de 60 dias a partir 

da a da posse. 
(D) poderá ser ministrado por profissional 

acitado. 
(E) terá obrigatoriamente a carga horária de 30 

h. 

QUESTÃO 31 – A NR 24, estabelece que, em 
empresas em que trabalhem mais de 300 
(trezentos) operários, é obrigatória a existência 
de refeitório, não sendo permitido aos 
trabalhadores tomarem suas refeições em outro 
local do estabelecimento. Para garantir conforto 
aos usuários, a área reservada dentro do 
refeitório para cada um deve ser de 

(A) 0,50 m². 
(B) 1,00 m². 
(C) 1,50 m².  
(D) 2,00 m².  
(E) 2,50 m².  

QUESTÃO 32 – No que se refere a 
intempéries, a NR 08 destaca que 

(A) os pisos não devem apresentar saliências. 
(B) os pisos devem ser de material 

antiderrapante. 
(C) as coberturas devem apresentar proteção 

contra as chuvas. 
(D) os andares, acima do solo, devem ter altura 

de 0.90m, no mínimo. 
(E) as rampas devem ter declividade de modo 

que não haja perigos de queda. 

QUESTÃO 33 – Segundo consta na NR 04 
(SESMT), os canteiros de obras e frentes de 
trabalho, localizados no mesmo estado, 
território ou Distrito Federal, não serão 
considerados como estabelecimentos, mas 

como integrantes da empresa de engenharia, 
principal responsável, a quem caberá organizar 
os Serviços Especializados em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho. Para 
fins de dimensionamento, especificamente, 
essa empresa deverá possuir 

(A) menos de 1 (um) mil empregados. 
(B) entre 1000 e 2000 empregados. 
(C) entre 2000 e 3000 empregados. 
(D) entre 3000 e 4000 empregados. 
(E) acima de 5 (cinco) mil empregados. 

QUESTÃO 34 – Ana Maria trabalha há 10 anos 
em clínica de imagem como técnico em 
radiologia. Sua principal atividade é operar o 
equipamento de raio X. Conforme a NR 09, 
assinale o tipo de agente a que Ana Maia se 
expõe. 

(A) Químico. 
(B) Físico. 
(C) Biológico. 
(D) Ergonômico. 
(E) De acidente. 

QUESTÃO 35 – A cor vermelha deverá ser 
utilizada na segurança do trabalho para indicar 

(A) cuidado e atenção. 
(B) espelhos de degraus de escada. 
(C) alerta e cuidado. 
(D) perigo e escada. 
(E) proteção e combate a incêndio. 

QUESTÃO 36 – A Norma Regulamentadora NR 
24 (Condições Sanitárias e de Conforto nos 
Locais de Trabalho) estabelece que as áreas 
destinadas aos sanitários deverão atender às 
dimensões mínimas essenciais. Sendo assim, 
deve-se adotar, como satisfatório, a metragem 
de 1 metro quadrado de sanitário para 

(A) 25 funcionários em atividade. 
(B) 30 funcionários em atividade. 
(C) 20 funcionários em atividade. 
(D) 35 funcionários em atividade. 
(E) 40 funcionários em atividade. 

QUESTÃO 37 – Em relação ao Atestado de 
Saúde Ocupacional (ASO), pode-se afirmar que 
o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) 

(A) pode ser entregue em uma ou duas vias, e 
depende da opção do médico. 

(B) deve ser entregue em duas vias, sendo que 
a primeira via fica com o empregado. 

(C) pode conter, para ter validade, apenas a 
indicação dos procedimentos médicos.  

(D) possui necessariamente o nome do 
trabalhador e do médico. 
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(E) fica a primeira via à disposição da 
fiscalização do trabalho. 

QUESTÃO 38 – Com base na NR 08, escolha a 
Portaria que estabelece que os locais de 
trabalho devam ter a altura do piso ao teto, pé 
direito, de acordo com as posturas municipais, 
atendidas às condições de conforto e 
segurança. 

(A) GM n.º 3.214/1978. 
(B) MTPS 3.751/1990. 
(C) MTPS n.º 3.720/1990. 
(D) SIT n.º 229/2011. 
(E) SSST n.º 19/1998. 

QUESTÃO 39 – De acordo com dispositivos da 
NR 06, o empregador é responsável por 

(A) utilizar o EPI apenas para a finalidade a 
que se destina. 

(B) solicitar a emissão do Certificado de 
aprovação do EPI. 

(C) fazer constar do EPI o número do lote de 
fabricação. 

(D) comercializar ou colocar a venda EPI com 
certificação. 

(E) higienizar e realizar manutenção periódica 
no EPI. 

QUESTÃO 40 – Nas empresas onde há a 
obrigação em manter o Serviço Especializado 
em Engenharia de Segurança e em Medicina 
do Trabalho (SESMT), a recomendação do uso 
do Equipamento de Proteção Individual (EPI), 
adequado ao risco existente, fica a cargo do (a) 

(A) Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e 
a Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA). 

(B) Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA) e Programa de Controle 
Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO). 

(C) Programa de Controle Médico e Saúde 
Ocupacional (PCMSO) e Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). 

(D) Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho 
(SESMT) e Programa de Controle Médico e 
Saúde Ocupacional (PCMSO). 

(E) Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho 
(SESMT) e Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes (CIPA). 

QUESTÃO 41 – Leia o texto abaixo:  

“Em uma empresa de carroceria, um incêndio 
causou a morte de seis trabalhadores em 22 de 
setembro, Duque de Caxias, na baixada 

fluminense. Sete pessoas ficaram feridas. “O 
problema foi a fumaça, o lugar era fechado e só 
tinha uma fuga que servia de entrada e saída” 
afirmou o assessor de imprensa José Carlos 
Secco. Segundo ele, entre os mortos estavam 
alguns homens da brigada de incêndios. O fogo 
começou em um estacionamento no subsolo e 
demorou cerca de 40 minutos para ser extinto 
pelo Corpo de Bombeiros.” 

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/802927-
incendio-mata-6-em-fabrica-no-rio-5-vitimas-eram-da-
brigada-contra-fogo.shtml. Acesso em 13/06/2012. 

Tomando por base o fato exposto e o que 
dispõe a NR 23 (Proteção contra Incêndios), é 
correto afirmar que 

(A) 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.  

(B) o empregador deve assegurar o acesso dos 
trabalhadores às fichas com dados de 
segurança dos produtos químicos que 
utilizam no local de trabalho. 

(C) o fabricante ou, no caso de importação, o 
fornecedor, no mercado nacional, deve 
elaborar e tornar disponível ficha com 
dados de segurança do produto químico 
para todo produto químico classificado 
como perigoso. 

(D) a classificação de substâncias perigosas 
deve ser baseada em lista de classificação 
harmonizada ou com a realização de 
ensaios exigidos pelo processo de 
classificação. 

(E) a utilização de cores não dispensa o 
emprego de outras formas de prevenção de 
acidentes, servem apenas para advertir e 
indicar aos funcionários acerca dos riscos 
existentes. 

QUESTÃO 42 – Por diversos anos, Paulo 
exerceu atividade como trocador de ônibus 
numa dada empresa. Após conseguir a sua 
carteira de habilitação, a empresa deu-lhe a 
chance de ocupar a vaga de motorista, desde 
que antes realizasse o exame médico 

(A) admissional. 
(B) periódico. 
(C) de retorno ao trabalho. 
(D) de mudança de função. 
(E) demissional. 

QUESTÃO 43 – A empresa que necessita 
instalar Serviço Especializado em Engenharia 
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de Segurança e em Medicina do Trabalho 
(SESMT) deverá 

(A) ser responsável por todos os gastos 
relativos à instalação e manutenção. 

(B) arcar, ou não, com todos os gastos da 
manutenção. 

(C) dividir os gastos da manutenção do 
SESMT. 

(D) discutir gasto em manutenção com a 
Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes. 

(E) dividir todos os gastos entre os seus 
empregados. 

QUESTÃO 44 – De acordo com NBR 14280, o 
cálculo das horas-homem de exposição ao 
risco deverá ser feito pelo somatório das horas 
de trabalho de cada empregado. Uma empresa 
possui vinte e cinco empregados e cada um 
trabalha duzentas horas por mês. O resultado 
de exposição ao risco corresponderia a quantas 
horas-homem? 

(A) 2000. 
(B) 3000. 
(C) 4000. 
(D) 5000. 
(E) 6000. 

QUESTÃO 45 – Nos estabelecimentos onde 
trabalham mais de 300 pessoas é obrigatório a 
existência de refeitório. Para que seu 
funcionamento esteja em conformidade às leis, 
é necessário que  

(A) a água seja de fonte própria e os copos 
sejam de uso coletivo, garantindo-se 
higiene. 

(B) o piso seja impermeável, revestido de 
cerâmica ou outro material lavável. 

(C) um local esteja disponível no refeitório para 
o funcionário cansado.  

(D) em caráter provisório, haja local para 
armazenar material.  

(E) a quantidade de lavatório nas instalações 
não seja uma preocupação. 

QUESTÃO 46 – Emanuel é engenheiro numa 
empresa que fabrica produtos químicos 
inflamáveis. Há alguns anos foi dada a ele a 
responsabilidade da criação, do planejamento e 
desenvolvimento do Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais (PPRA), parte integrante 
do conjunto mais amplo das iniciativas da 
empresa no campo da preservação da saúde e 
da integridade dos trabalhadores. 

Na hipótese de Emanuel ser demitido e de 
outro funcionário assumir a função, até para 

fins de fiscalização, o empregador deverá 
manter um registro de dados estruturado de 
forma a constituir um histórico técnico e 
administrativo do desenvolvimento do PPRA 
por um período mínimo de  

(A) 30 anos. 
(B) 25 anos. 
(C) 20 anos. 
(D) 15 anos. 
(E) 10 anos. 

QUESTÃO 47 Conforme a NR 09, o PPRA em 
uma empresa deve ser desenvolvido com o 
objetivo de preservar o (a) 

(A) meio ambiente. 
(B) saúde dos trabalhadores. 
(C) saúde da população. 
(D) higiene ambiental. 
(E) saúde do empregador. 

QUESTÃO 48 – A norma regulamentadora 
sobre ergonomia, além da preocupação com o 
trabalhador, tem como objetivo 

(A) evitar que o trabalhador fique sentado por 
muito tempo durante suas atividades. 

(B) permitir o transporte manual de carga 
preocupando-se com o peso. 

(C) adaptar as condições do local de trabalho 
da forma que o trabalhador achar 
conveniente. 

(D) regulamentar o tempo de trabalho sentado 
ou em pé, de acordo com a preferência. 

(E) adaptar as condições de trabalho, 
proporcionando o máximo de conforto e 
segurança. 

QUESTÃO 49 – A venda ou utilização do 
Equipamento de Proteção Individual (EPI), 
fabricado no país ou importado, só poderá ser 
efetuada a partir da expedição de um 
documento emitido por órgão nacional 
competente. Este documento denomina-se 

(A) CLT. 
(B) CBF. 
(C) CNH. 
(D) CA. 
(E) CTPS. 

QUESTÃO 50 – Gabriela é servidora pública e 
trabalha em uma Universidade realizando 
pesquisas sobre oncologia e genética humana, 
atividades estas que exigem dos profissionais 
concentração e cautela. Neste caso, a 
oscilação de temperatura é um fator que pode 
interferir nos resultados alcançados. Para que 
estas atividades sejam realizadas num 
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ambiente mais confortável, de acordo com a 
NR 17, o índice de temperatura efetiva deve 
estar no mínimo entre 

(A) 20 e 23 ºC. 
(B) 25 e 28 ºC. 
(C) 23 e 25 ºC. 
(D) 28 e 31ºC. 
(E) 24 e 27ºC. 

QUESTÃO 51 – Quando mulheres e 
trabalhadores jovens são designados para 
transporte manual de carga, os pesos dessas 
cargas deverão ser 

(A) iguais àqueles admitido para os homens. 
(B) superiores àqueles admitidos para os 

homens. 
(C) iguais ou superiores àqueles admitidos para 

homens. 
(D) inferiores àqueles admitidos para os 

homens. 
(E) iguais ou inferiores àqueles admitidos para 

os homens. 

QUESTÃO 52 – Pedro morava com sua família 
em um município de Minas Gerais. Por 
intermédio de seu amigo, conseguiu um 
emprego de encarregado numa fazenda de 
gado leiteiro, localizada no estado de São 
Paulo. Por ser o emprego em outro estado, o 
dono da fazenda ofereceu, para ele e sua 
família, uma moradia, localizada próxima aos 
currais onde suas atividades seriam exercidas.  

De acordo com a NR 21, o empregador que 
oferece uma moradia ao empregado deve 
garantir que ela seja construída em local 
arejado, livre de vegetação, além de ter um 
afastamento mínimo entre a casa e os 
depósitos de estercos, currais, estábulos, 
pocilgas e quaisquer viveiros de criação. O 
afastamento mínimo entre a casa de Pedro e os 
currais deve ser de 

(A) 10 metros. 
(B) 40 metros. 
(C) 30 metros. 
(D) 20 metros. 
(E) 50 metros. 

QUESTÃO 53 – Entende-se por “Comunicação 
de acidente”: 

(A) Registro metódico e pormenorizado, em 
formulário próprio, de informações e dados 
de um acidente. 

(B) Informações que se dão aos órgãos 
interessados, em formulário próprio, 
quando da ocorrência de acidente. 

(C) Qualquer comunicação de acidente emitida 
para atender às exigências da legislação 
em vigor. 

(D) Comunicação que se faz com a finalidade 
precípua de possibilitar o registro de 
acidente. 

(E) Conjunto de informações e de dados 
relativos aos acidentes ocorridos. 

QUESTÃO 54 – Segundo o Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), o 
registro de dados deverá ser 

(A) disponibilizado aos trabalhadores quando o 
empregador considerar necessário. 

(B) guardado pelo empregador por um período 
mínimo de cinco anos. 

(C) disponibilizado, sempre que necessário, 
apenas para o empregador. 

(D) guardado para constituir um histórico do 
desenvolvimento do PPRA.  

(E) mantido em arquivo pelo empregado por 
um período de, no mínimo, dois anos. 

QUESTÃO 55 – Numa empresa, a constituição 
da Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA) objetiva prevenir acidentes e 
doenças decorrentes do trabalho. Eleitos, os 
membros dessa Comissão que representam 
empregadores e empregados, terão um 
mandato de 
 

(A) 1 (um) ano, sendo permitida uma reeleição. 
(B) 1 (um) ano, não sendo permitida uma 

reeleição. 
(C) 2 (dois) anos, não sendo permitida 

reeleição. 
(D) 3 (três) anos, sendo permitida uma 

reeleição. 
(E) 4 (quatro) anos, não sendo permitida a 

reeleição. 

QUESTÃO 56 – Num dia normal de trabalho, 
Baltazar, chefe do setor de máquinas de 
indústria no ABC Paulista, recebe a visita de 
Dalton, funcionário que viera a seu encontro 
com braço e cabeça enfaixados. 

- Baltazar: O que houve com você, Dalton? 
- Dalton: Quebrei meu braço e fiz um corte 
na cabeça hoje pela manhã, acidente. 
- Baltazar: Mas como veio acontecer isto? 
- Dalton: Eu estava correndo na hora do 
almoço atrás do Hélio com uma toalha 
molhada e torcida para chicoteá-lo, 
escorreguei e caí. Foi uma brincadeira. 

De acordo com a NBR 14280, assinale a causa 
relativa do acidente ocorrido com o funcionário:  
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(A) Fator Pessoal. 
(B) Ato Inseguro.  
(C) Falta de experiência. 
(D) Falta de conhecimento. 
(E) Condição ambiente. 

QUESTÃO 57 – Conforme a NR 24 relativa ao 
conforto das instalações sanitárias, o órgão 
regional competente em Segurança e Medicina 
do Trabalho poderá 

(A) exigir, sem permissão,  alterações na 
metragem visando o conforto do 
trabalhador. 

(B) escolher o local de maior conforto para as 
instalações sanitárias, visando a 
necessidade do trabalhador. 

(C) exigir, com a perícia local, alterações de 
metragem que atenda o mínimo de conforto 
exigível. 

(D) determinar o tipo de material utilizado para 
o aparelho sanitário, atendendo o 
trabalhador. 

(E) ficar responsável pela higienização no local 
de trabalho, sempre que necessário. 

QUESTÃO 58 – Um fiscal do trabalho foi 
acionado pelo sindicato para vistoriar uma 
empresa do ramo de contabilidade. Ao chegar 
ao local, ouviu declarações de funcionários 
sobre as más condições de trabalho, 
principalmente em relação à falta de 
equipamentos e mobiliário adequados às 
atividades executadas, o que estaria gerando 
muitos afastamentos por problemas de artrite e 
na coluna vertebral. Ao término da vistoria, foi 
enviada à gerência uma notificação por escrito 
contendo todas as irregularidades e o prazo 
para cumprimento das melhorias. Utilizando-se 
da legislação vigente, o fiscal orientou para que 
o estabelecimento criasse parâmetros que 
permitissem a adaptação das condições de 
trabalho às características psicofisiológicas dos 
trabalhadores, de modo a proporcionar um 
máximo de conforto, segurança e desempenho 
eficiente. A Norma Regulamentadora utilizada 
neste processo foi a  

(A) NR 25. 
(B) NR 18. 
(C) NR 17. 
(D) NR 10. 
(E) NR 11. 

QUESTÃO 59 – Informações sobre o uso de 
equipamentos de incêndio, procedimentos para 
evacuação dos locais de trabalho com 
segurança e dispositivos de alarmes existentes 
devem ser providenciadas pelo (a)  

(A) empregador. 
(B) Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (CIPA). 
(C) Instituto Nacional de Metrologia 

(INMETRO). 
(D) empregado. 
(E) Serviço Especializado em Engenharia de 

Segurança e em Medicina do Trabalho 
(SESMT). 

QUESTÃO 60 – Aos empregados que residem 
no local de trabalho e realizam suas atividades 
a céu aberto, deverão ser oferecidos (as) 

(A) alojamentos com condições sanitárias 
adequadas; 

(B) medidas de profilaxia de endemias para 
toda a família. 

(C) moradias coletivas para as famílias. 
(D) casas próximas aos currais. 
(E) casas com dois quartos, obrigatoriamente. 


