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Língua Portuguesa 

01. Marque o grupo de palavras, grafadas corretamente, 
quanto ao emprego de X e CH: 

 
A) Xarque, xuxu, chícara, chumaço, chumbada. 
B) Trouxa, recauchutar, mexerica, mexerico, 

enxerido. 
C) Charque, xoque, chorar, xícara, chuleta. 
D) Xumaço, chuteira, xeque, chepa, xilofone. 
E) Cherém, xepa, xampu, chiita, chilofone. 
 

02. Marque a alternativa, cujo grupo de palavras está 
corretamente acentuada, de acordo com o Novo 
Acordo Ortográfico da língua portuguesa: 

 
A) Rústico, Sofá, Harém, Assembleia, Ideia, Papéis, 

Balaústre. 
B) Assembléia, Heroi, Vestuário, Inevitavel, Pestífero, 

Rotulo, Elétrico. 
C) Idéia, Herói, Inevitável, Media, Rótulo, Egregio, 

Egoísta. 
D) Heróico, Vestuario, Indivíduo, Egrégio, Hidraulico, 

Inúmero. 
E) Individuo, Média, Pestifero, Eletrico, Egoista, 

Hidrelétrica, Número. 

03. Podemos classificar os numerais grifados nas frases 
abaixo como: 

 
1) Arnóbio foi o noningentésimo oitavo colocado no 

concurso. 
2) Mariana respondeu a um quinto da prova oral. 
3) Albertina deu à luz a filhos sêxtuplos.  
4) Francisco tem um rebanho com mais de cem mil 

cabeças de gado. 
 

A) Ordinal, multiplicativo, fracionário, cardinal 
B) Cardinal, ordinal, fracionário, multiplicativo 
C) Ordinal, fracionário, multiplicativo, cardinal 
D) Multiplicativo, ordinal fracionário, cardinal 
E) Nenhuma das respostas 
 

04. Preencha os espaços, em aberto, craseando 
corretamente. 

 
_____ (A, À) tarde, iremos ao cinema com 
_____(AS,ÀS) crianças, voltaremos _____(AS, ÀS) 17 
horas e aguardaremos Fernanda _____(A, À) qualquer 
hora para o jantar. A refeição está pronta desde 
_____(AS, ÀS) duas horas. 

 
A) À, ÀS, AS, À, AS 
B) A, ÀS, ÀS, À, ÀS 
C) A, AS, ÀS, A, ÀS 
D) À, AS, ÀS, A, AS 
E) A, AS, ÀS, A, AS 

05. Quais das frases abaixo estão corretas quanto à 
concordância nominal: 

 
1) Será muito cara a comemoração dos 15 anos de 

formatura. 
2) Custou muito caro a festa do meu aniversário. 
3) É bom ficar a sós com meus pensamentos. 
4) Maria entregou as correspondências em mão. 
5) A cirurgia demorou, eu mesma fiquei apreensiva. 

 
A) 1\3\5 
B) 1\3\4\5 
C) 1\4\5 
D) 1\2\4\5 
E) 1\2\3\4\5 
 

06. Quais das frases abaixo estão corretas quanto à 
concordância verbal: 

 
1) Mais de um professor participou das assembleias. 
2) Mais de um professor participaram das 

assembleias. 
3) Ia dar oito horas quando Maria chegou do trabalho. 
4) Ana, José e Francisca festejou o São João na 

roça. 
5) Procura-se costureiras experientes. 

 
A) 1\3\5 
B) 1\5 
C) 1\4 
D) 2\5 
E) 3\4\5 

 

07. Classifique as orações coordenadas sindéticas com 
conjunções: 

 
1) O jogador faz o gol e corre para o abraço. 
2) O professor é profundo conhecedor do tema, 

entretanto está afastado de suas funções. 
3) Fale agora, ou se cale para sempre. 
4) Preencheu todos os requisitos para o cargo, 

portanto foi admitido hoje. 
5) Dizia meu avô: saia cedo de casa, pois o trem se 

espera  na estação. 
 

A) Explicativa, conclusiva, alternativa, adversativa, 
aditiva. 

B) Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, 
explicativa. 

C) Conclusiva, explicativa, alternativa, adversativa, 
aditiva. 

D) Alternativa, explicativa, conclusiva, adversativa, 
aditiva. 

E) Nenhuma das alternativas está correta. 
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08. As orações subordinadas adverbiais podem ser 
classificadas como: 

 
A) Apositivas, temporais, causais, comparativas, 

condicionais, consecutivas, conformativas. 
B) Temporais, causais, concessivas, comparativas, 

condicionais, consecutivas, conformativas, finais, 
proporcionais. 

C) Restritivas, explicativas, temporais, comparativas, 
condicionais, causais, consecutivas, finais. 

D) Predicativas, apositivas, concessivas, condicionais, 
conformativas, causais, consecutivas, finais. 

E) Objetivas diretas, predicativas, explicativas, 
condicionais, causais, consecutivas, proporcionais, 
finais. 

 

09. Assinale a frase corretamente pontuada: 
 

A) Cairá a diretoria de futebol, ou eu deixarei de ser 
sócia. 

B) Nunca nunca esquecerei! 
C) Não, não tenho certeza, disse ele, a mim. 
D) Londres, 20, de junho, de 1980. 
E) Você vai agora! Eu, parto, às 4 horas. 
 

10. Reproduzimos, abaixo, trecho do discurso do Papa 
Francisco, na Jornada Mundial da Juventude, dia 22 de 
julho de 2013, no Rio de Janeiro. 
Com base neste trecho do discurso papal, o que o 
Papa quis dizer ao afirmar: “Com essas atitudes, 
recebemos hoje o futuro” ?   
A juventude é a janela pela qual o futuro entra no 
mundo e, por isso, nos impõe grandes desafios. A 
nossa geração se demonstrará à altura da promessa 
contida em cada jovem quando souber abrir-lhe 
espaço; isso significa tutelar as condições materiais e 
imateriais para o seu pleno desenvolvimento; oferecer 
a ele fundamentos sólidos, sobre os quais construir a 
vida; garantir-lhe segurança e educação para que se 
torne aquilo que ele pode ser; transmitir-lhe valores 
duradouros pelos quais a vida mereça ser vivida, 
assegurar-lhe um horizonte transcendente que 
responda à sede de felicidade autentica, suscitando 
nele a criatividade do bem; entregar-lhe a herança de 
um mundo que corresponda à medida da vida humana; 
despertar nele as melhores potencialidade para que 
seja sujeito do próprio amanhã e corresponsável do 
destino de todos.Com essas atitudes recebemos hoje o 
futuro. 
 
A) Recebemos hoje a tecnologia 
B) Recebemos hoje o desenvolvimento 
C) Recebemos hoje Jesus Cristo 
D) Recebemos hoje a juventude 
E) Recebemos hoje o desafio de melhorar a 

sociedade 
 

11. Assinale a alternativa, cujo emprego do hífen, está 
correta, de acordo com o Novo Acordo Ortográfico. 

 
A) Ano luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro 

ministro, João-ninguém. 
B) Ano-luz, guardanoturno, tenente coronel, primeiro-

ministro, João ninguém. 
C) Ano-luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro-

ministro, João-ninguém. 
D) Ano luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro-

ministro, João ninguém. 
E) Ano luz, guarda-noturno, tenente coronel, primeiro-

ministro, João- ninguém. 
 

12. Qual das alternativas abaixo reproduz Discurso Direto? 
 

A) Ouvimos o vaqueiro de uma fazenda próxima nos 
perguntar, quando estávamos numa estrada erma, 
o que fazíamos ali e eu pedi ajuda. 

B) Sinhá Chica é bordadeira de mão cheia. 
Amanhece e anoitece bordando, não sabe pedir 
ajuda: ordena. Difícil uma mulher tosca ser gentil 
para pedir. Critica as ajudantes. Ah! Duvido que 
não obedeçam? 

C) Estávamos numa estrada erma quando de repente 
ouvimos uma voz: - O que fazem aqui? Era o 
vaqueiro de uma fazenda próxima. Retruquei: - 
pode nos ajudar? 

D) Todas as alternativas. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 

13. Passe do discurso indireto para o direto assinalando a 
resposta correta:    

 
Então perguntei se os médicos virão trabalhar esta 
semana.  

 
A) Então perguntei: - Os médicos virão trabalhar esta 

semana ? 
B) Então me foi perguntado se os médicos virão 

trabalhar esta semana. 
C) Então me perguntei se os médicos virão trabalhar 

esta semana. 
D) Então os médicos perguntaram se virão trabalhar 

esta semana. 
E) Então os médicos se perguntaram se virão 

trabalhar esta semana. 
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14. A Sociolinguística compreende  o fator regional das 
expressões na língua portuguesa. Indique o significado 
das 5 (cinco) expressões da coluna à esquerda: 

 
 
1) BAIXA DA ÉGUA

  
(  ) muita sorte (norte) 

2) ENSACAR (  ) engravidar alguém (nor-
deste) 

3) FEZ MAL (  ) Cemitério (sul) 
4) ÉGUA DE LAR-

GURA 
(  ) lugar muito longe (nor-

deste) 
5) CAMPO SANTO

  
(  ) colocar a blusa dentro da 

calça(nordeste) 
 

A) 1, 2, 3, 4, 5 
B) 4, 3, 5, 1, 2 
C) 3, 4, 5, 1, 2 
D) 5, 1, 3, 2, 4 
E) 4, 5, 3, 2, 1 

 

15. Podemos nos comunicar de duas formas distintas 
utilizando a linguagem oral e escrita. A língua falada 
caracteriza-se por: 

 
A) Representar um estágio posterior a língua. 
B) Não ter ligação com a comunicação linguística, é 

reconhecida pelo tom da voz do falante. 
C) Não ser espontânea, utilizar-se de caretas e sons 

diversos. 
D) Ser espontânea, compreender a comunicação 

linguística, incluir mímicas e fisionomias e é 
acompanhada pelo tom de voz do falante. 

E) Ser um sistema rígido e disciplinado, que conta 
com fisionomia e voz do falante. 
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Conhecimentos Específicos 
 

16. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA 
- tem como objetivo a prevenção de   acidentes e 
doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar 
compatível permanentemente o trabalho com a 
preservação da vida e a promoção da saúde do 
trabalhador. Assinale a alternativa errada sobre as 
atribuições da CIPA, conforme a norma 
regulamentadora NR 5: 

 
A) identificar os riscos do processo de trabalho, e 

elaborar o mapa de riscos, com a participação do 
maior número de trabalhadores, com assessoria 
do SESMT, onde houver. 

B) elaborar plano de trabalho que possibilite a ação 
preventiva na solução de problemas de segurança 
e saúde no trabalho. 

C) participar da implementação e do controle da 
qualidade das medidas de prevenção necessárias, 
bem como da avaliação das prioridades de ação 
nos locais de trabalho. 

D) realizar a cada um ano, verificações nos ambientes 
e condições de trabalho visando a identificação de 
situações que venham a trazer riscos para a 
segurança e saúde dos trabalhadores. 

E) realizar, a cada reunião, avaliação do cumprimento 
das metas fixadas em seu plano de trabalho e 
discutir as situações de risco que foram 
identificadas. 

 

17. Sobre o Treinamento para os membros da CIPA, 
conforme a norma regulamentadora NR 5, assinale a 
alternativa correta. 

 
A) A empresa deverá promover treinamento para os 

membros da CIPA, titulares e suplentes, depois da 
posse. 

B) O treinamento de CIPA em primeiro mandato será 
realizado no prazo máximo de sessenta dias, 
contados a partir da data da posse. 

C) O treinamento terá carga horária de trinta horas, 
distribuídas em no máximo sete horas diárias e 
será realizado durante o expediente normal da 
empresa. 

D) O treinamento poderá ser ministrado pelo SESMT 
da empresa, entidade patronal, entidade de 
trabalhadores ou por profissional que possua 
conhecimentos sobre os temas ministrados. 

E) A CIPA será ouvida sobre o treinamento a ser 
realizado, inclusive quanto à entidade ou 
profissional que o ministrará, não sendo 
necessário constar sua manifestação em ata, 
cabendo à empresa escolher a entidade ou 
profissional que ministrará o treinamento. 

 
 
 
 
 
 

18. Sobre o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
- PPRA, visando à preservação da saúde e da 
integridade dos trabalhadores, assinale a alternativa 
que não corresponde a    NR 9. 

  
A) As ações do PPRA devem ser desenvolvidas no 

âmbito de cada estabelecimento da empresa, sob 
a responsabilidade do empregador, com a 
participação dos trabalhadores, sendo sua 
abrangência e profundidade dependentes das 
características dos riscos e das  necessidades de 
controle. 

B) O PPRA é parte integrante do conjunto mais amplo 
das iniciativas da empresa no campo da 
preservação da saúde e da integridade dos 
trabalhadores, devendo estar articulado com o 
disposto nas demais NR, em especial com o 
Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional - PCMSO previsto na NR-7. 

C) Deverá ser efetuada, sempre que necessário e 
pelo menos três vezes ao ano, uma análise global 
do PPRA para avaliação do seu desenvolvimento 
e realização dos ajustes necessários e 
estabelecimento de novas metas e prioridades. 

D) O Empregador tem como responsabilidade, 
estabelecer, implementar e assegurar o 
cumprimento do PPRA como atividade 
permanente da empresa ou instituição. 

E) Para o monitoramento da exposição dos 
trabalhadores e das medidas de controle, deve ser 
realizada uma avaliação sistemática e repetitiva da 
exposição a um dado risco, visando à  introdução 
ou modificação das medidas de controle, sempre 
que necessário. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Prefeitura Municipal do Paulista – Secretaria de Saúde 
Seleção Simplificada 2013  

Cargo: Técnico de Segurança do Trabalho / Nível Médio/Técnico 

 
 

Página 5/9  

É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 
 
 

19. A Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia, visa a 
estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das 
condições de trabalho às características 
psicofisiológicas dos  trabalhadores, de modo a 
proporcionar um máximo de conforto, segurança e 
desempenho  eficiente. Assinale o que não é 
verdadeiro sobre a NR 17. 

 
A) As condições de trabalho incluem aspectos 

relacionados ao levantamento, transporte e  
descarga de materiais, ao mobiliário, aos 
equipamentos e às condições ambientais do posto 
de trabalho e à própria organização do trabalho. 

B) Para avaliar a adaptação das condições de 
trabalho às características psicofisiológicas dos     
trabalhadores, cabe ao empregador realizar a 
análise ergonômica do trabalho, devendo a     
mesma abordar, no mínimo, as condições de 
trabalho, conforme estabelecido nesta Norma      
Regulamentadora. 

C) As condições ambientais de trabalho devem estar 
adequadas às características  psicofisiológicas dos 
trabalhadores e à natureza do trabalho a ser 
executado. 

D) Em apenas alguns locais de trabalho, deve haver 
iluminação adequada, natural ou artificial,      geral 
ou suplementar, apropriada à natureza da 
atividade. 

E) Quando mulheres e trabalhadores jovens forem 
designados para o transporte manual de  cargas, o 
peso máximo destas cargas deverá ser 
nitidamente inferior àquele admitido para os 
homens, para não comprometer a sua saúde ou a 
sua segurança. 

 

20. Sobre a Norma regulamentadora que trata sobre a 
Proteção contra incêndio, assinale a alternativa correta. 

 
A) Parte dos empregadores deve adotar medidas de 

prevenção de incêndios, em conformidade com a 
legislação estadual e as normas técnicas 
aplicáveis. 

B) Apenas alguns 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. 

C) As aberturas, saídas e vias de passagem não 
precisam ser assinaladas por meio de placas  ou 
sinais luminosos. 

D) As saídas de emergência deverão ser fechadas à 
chave. 

E) As saídas de emergência podem ser equipadas 
com dispositivos de travamento que  permitam fácil 
abertura do interior do estabelecimento. 

 
 
 
 
 
 

21. O plano de inspeção e manutenção de instalações 
deve abranger, no mínimo, as situações  abaixo, no 
entanto, uma alternativa está incorreta. Marque a 
alternativa que é incorreta sobre  o tema.  

 
A) equipamentos, máquinas, tubulações e acessórios, 

instrumentos. 
B) tipos de intervenção. 
C) procedimentos de inspeção e manutenção. 
D) cronograma semanal. 
E) identificação dos responsáveis. 

 

22. Deve ser elaborada permissão de trabalho para 
atividades não rotineiras de intervenção nos  
equipamentos, baseada em análise de risco, nos 
trabalhos abaixo. Assinale a única  alternativa que não 
condiz com o que é correto. 

 
A) que possam gerar chamas, calor, centelhas ou 

ainda que envolvam o seu uso; 
B) em espaços abertos, conforme Norma 

Regulamentadora n.º 33; 
C) envolvendo isolamento de equipamentos e 

bloqueio/etiquetagem; 
D) em locais elevados com risco de queda; 
E) cujas boas práticas de segurança e saúde 

recomendem. 
 

23. Sobre a Segurança na construção, montagem, 
operação e manutenção, assinale a  alternativa correta. 

 
A) As instalações elétricas devem ser construídas, 

montadas, operadas, reformadas, ampliadas, 
reparadas e inspecionadas de forma a garantir a 
segurança e a saúde dos trabalhadores e dos 
usuários, mas não precisam serem 
supervisionadas por profissional  autorizado. 

B) Nos trabalhos e nas atividades referidas devem ser 
adotadas medidas preventivas destinadas ao 
controle dos riscos adicionais, especialmente 
quanto a altura, confinamento, campos elétricos e 
magnéticos, explosividade, umidade, poeira, fauna 
e flora e outros   agravantes, adotando-se a 
sinalização de segurança. 

C) Os equipamentos, dispositivos e ferramentas que 
possuam isolamento elétrico devem estar  
adequados às tensões envolvidas, mas não 
precisam serem inspecionados. 

D) D) As instalações elétricas devem ser 
mantidas em condições seguras de funcionamento 
e   seus sistemas de proteção devem ser 
inspecionados e controlados anualmente, de 
acordo  com as regulamentações existentes e 
definições de projetos. 

E) Para atividades em instalações elétricas deve ser 
garantida ao trabalhador iluminação  adequada e 
uma posição de trabalho segura, de acordo com a 
NR 17 - Ergonomia, de  forma a permitir que ele 
disponha apenas dos membros inferiores livres 
para a realização das tarefas. 
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24. Sobre a Proteção contra incêndio e explosão, assinale 
a única alternativa que está errada. 

 
A) As áreas onde houver instalações ou 

equipamentos elétricos devem ser dotadas de  
proteção contra incêndio e explosão, conforme 
dispõe a NR 23 - Proteção Contra Incêndios. 

B) Os materiais, peças, dispositivos, equipamentos e 
sistemas destinados à aplicação em  instalações 
elétricas de ambientes com atmosferas 
potencialmente explosivas devem ser avaliados 
quanto à sua conformidade, no âmbito do Sistema 
Brasileiro de Certificação. 

C) Os processos ou equipamentos susceptíveis de 
gerar ou acumular eletricidade estática devem 
dispor de proteção específica e dispositivos de 
descarga elétrica. 

D) Nas instalações elétricas de áreas classificadas ou 
sujeitas a risco acentuado de incêndio ou 
explosões, devem ser adotados dispositivos de 
proteção, como alarme e seccionamento 
automático para prevenir sobretensões, 
sobrecorrentes, falhas de isolamento, 
aquecimentos  ou outras condições anormais de 
operação. 

E) Os serviços em instalações elétricas nas áreas 
classificadas não precisam de permissão  
formalizada para o trabalho.  

 
 
 

25. Os condutores de alimentação elétrica das máquinas e 
equipamentos devem atender aos  seguintes requisitos 
mínimos de segurança, exceto uma alternativa, que 
deverá ser assinalada abaixo. 

 

A) Oferecer resistência mecânica compatível com a 
sua utilização. 

B) Possuir proteção contra a possibilidade de 
rompimento mecânico, de contatos abrasivos e  de 
contato com lubrificantes, combustíveis e calor. 

C) Localização de forma que nenhum segmento fique 
em contato com as partes móveis ou  cantos vivos. 

D) Facilitar e não impedir o trânsito de pessoas e 
materiais ou a operação das máquinas. 

E) Ser constituídos de materiais que não propaguem 
o fogo, ou seja, autoextinguíveis, mas que podem 
emitir substâncias tóxicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. Os quadros de energia das máquinas e equipamentos 
devem atender aos seguintes requisitos mínimos de 
segurança: 

 

1) Possuir porta de acesso, mantida 
permanentemente fechada. 

2) Possuir sinalização quanto ao perigo de choque 
elétrico e restrição de acesso por pessoas não 
autorizadas. 

3) Ser mantidos em bom estado de conservação, 
limpos e livres de objetos e ferramentas. 

4) Possuir proteção e identificação dos circuitos.  
5) Atender ao grau de proteção adequado em função 

do ambiente de uso. 
 

Marque a alternativa correta: 
 

A) Estão corretas apenas as alternativas 1, 2 e 5. 
B) Estão erradas apenas as alternativas 3 e 4. 
C) Estão corretas apenas as alternativas 1, 2 e 3. 
D) Todas as alternativas estão corretas. 
E) Todas as alternativas estão erradas. 
 

27. O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
deverá conter, no mínimo, a seguinte  estrutura: 

 

A) Planejamento anual com estabelecimento de 
metas, prioridades e cronograma; 

B) Estratégia e metodologia de ação; 
C) Forma do registro, manutenção e divulgação dos 

dados; 
D) Periodicidade e forma de avaliação do 

desenvolvimento do PPRA 
E) Todas as alternativas acima estão corretas. 

 
 
 

28. O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
deverá incluir as seguintes etapas abaixo, exceto uma, 
que deverá ser assinalada abaixo: 

 

A) Antecipação e reconhecimentos dos riscos. 
B) Estabelecimento de prioridades e metas de 

avaliação e controle. 
C) Avaliação dos riscos e da exposição dos 

trabalhadores. 
D) Implantação de medidas de controle e avaliação 

de sua eficácia. 
E) Falta de registro e não divulgação dos dados. 
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29. Sobre os Equipamentos de Proteção Individual, leia as 
afirmações abaixo. 

 
1) A empresa é obrigada a fornecer aos 

trabalhadores, mediante pagamento de taxas por 
parte destes, EPI adequado ao risco e em perfeito 
estado de conservação e funcionamento,  
consoante as disposições contidas na    NR 6 - 
Equipamento de Proteção Individual - EPI. 

2) O cinto de segurança tipo abdominal somente 
deve ser utilizado em serviços de eletricidade  e 
em situações em que funcione como limitador de 
movimentação. 

3) O cinto de segurança tipo pára-quedista deve ser 
utilizado em atividades a mais de 4,00m (quatro 
metros) de altura do piso, nas quais haja risco de 
queda do trabalhador. 

4) Os cintos de segurança tipo abdominal e tipo pára-
quedista devem possuir argolas e  mosquetões de 
aço forjado, ilhoses de material não-ferroso e fivela 
de aço forjado ou  material de resistência e 
durabilidade equivalentes. 

5) Em serviços de montagem industrial, montagem e 
desmontagem de gruas, andaimes, torres de 
elevadores, estruturas metálicas e assemelhados 
onde haja necessidade de  movimentação do 
trabalhador e não seja possível a instalação de 
cabo-guia de segurança, é obrigatório o uso de 
duplo talabarte, mosquetão de aço inox com 
abertura mínima de  cinquenta milímetros e dupla 
trava. 

 

Marque a alternativa correta: 
 

A) Estão corretas apenas as alternativas 1 e 2 
B) Estão erradas apenas as alternativas 1, 3 e 4 
C) Estão corretas apenas as alternativas  2, 4 e 5. 
D) Todas as alternativas estão corretas 
E) Todas as alternativas estão erradas. 

 

30. Nos locais confinados e onde são executados pinturas, 
aplicação de laminados, pisos, papéis de parede e 
similares, com emprego de cola, bem como nos locais 
de manipulação e emprego de tintas, solventes e 
outras substâncias combustíveis, inflamáveis ou  
explosivas, devem ser tomadas as seguintes medidas 
de segurança, abaixo, exceto uma. Assinale a exceção: 

 
A) Proibir fumar ou portar cigarros ou assemelhados 

acesos, ou qualquer outro material que  possa 
produzir faísca ou chama. 

B) Evitar, nas proximidades, a execução de operação 
com risco de centelhamento, inclusive  por impacto 
entre peças. 

C) Utilizar preferencialmente lâmpadas e luminárias à 
prova de explosão. 

D) Colocar nos locais de acesso placas com a 
inscrição "Risco de Incêndio" ou "Risco de  
Explosão". 

E) Manter cola e solventes em recipientes fechados e 
seguros. 

 

31. Sobre o armazenamento de materiais, conforme       
NR 11,  informe a alternativa incorreta. 

 
A) O peso do material armazenado não poderá 

exceder  a capacidade de carga calculada para o 
piso. 

B) O material armazenado deverá ser disposto de 
forma a evitar a obstrução de portas, 
equipamentos contra incêndio, saídas de 
emergências, etc. 

C) Material empilhado deverá ficar afastado das 
estruturas laterais do prédio a uma distância de 
pelo menos 0,10m (dez centímetros). 

D) A disposição da carga não deverá dificultar o 
trânsito, a iluminação, e o acesso às saídas de  
emergência. 

E) O armazenamento deverá obedecer aos requisitos 
de segurança especiais a cada tipo de material. 

 

32. Os Riscos ambientais são classificados tecnicamente 
conforme abaixo. Leia todas as afirmações. 

 

1) Riscos de acidentes - Qualquer fator que coloque o 
trabalhador em situação vulnerável e possa afetar 
sua integridade, e seu bem estar físico e psíquico.  

2) Riscos ergonômicos - Qualquer fator que possa 
interferir nas características psicofisiológicas do 
trabalhador, causando desconforto ou afetando 
sua saúde.  

3) Riscos físicos - Consideram-se agentes de risco 
físico as diversas formas de energia a que  
possam estar expostos os trabalhadores. 

4) Riscos químicos - Consideram-se agentes de risco 
químico as substâncias, compostos ou produtos 
que possam penetrar no organismo do trabalhador 
pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos 
gases, neblinas, névoas ou vapores, ou que seja, 
pela natureza da atividade, de exposição, possam 
ter contato ou ser absorvido pelo organismo 
através da  pele ou por ingestão. 

5) Riscos biológicos - Consideram-se como agentes 
de risco biológico as bactérias, vírus, fungos, 
parasitos, entre outros. 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Estão corretas apenas as alternativas 1, 2 e 3 
B) Estão erradas apenas as alternativas 3 e 4 
C) Estão corretas apenas as alternativas  1, 2 e 5 
D) Todas as alternativas estão corretas 
E) Todas as alternativas estão erradas. 
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33. Os Primeiros Socorros, tratam de procedimentos de 
emergência, os quais devem ser aplicados a vítimas de 
acidentes, mal súbito ou em perigo de vida, com o 
intuito de manter sinais vitais, procurando evitar o 
agravamento do quadro no qual a pessoa se encontra.   
Sobre este tema, marque a alternativa incorreta. 

 
A) O socorro deverá ser prestado sempre que a 

vítima não tiver condições de cuidar de si própria, 
recebendo um primeiro atendimento e logo 
acionando-se o atendimento  especializado. 

B) É de vital importância a prestação de atendimentos 
emergenciais. Conhecimentos simples muitas 
vezes diminuem o sofrimento, evitam 
complicações futuras e podem inclusive em  
muitos casos salvar vidas. 

C) A prestação dos primeiros socorros  exclui a 
necessidade de um atendimento especializado  ou 
médico. 

D) A calma, o bom-senso e o discernimento são 
elementos primordiais neste tipo de  atendimento. 

E) Transmitir á(s) vítima(s), tranqüilidade, alívio, 
confiança e segurança, e quando estiverem 
conscientes informar-lhes que o atendimento 
especializado está a caminho. 

 

34. Compete aos profissionais integrantes dos Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho, as seguintes afirmações abaixo, 
exceto uma que  está incorreta. Assinale a resposta 
falsa. 

 
A) aplicar os conhecimentos de engenharia de 

segurança e de medicina do trabalho ao ambiente 
de trabalho e a todos os seus componentes, 
inclusive máquinas e equipamentos,  de modo a 
reduzir até eliminar os riscos ali existentes à saúde 
do trabalhador. 

B) 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 concentração, a   intensidade 
ou característica do agente assim o exija. 

C) colaborar, quando solicitado, nos projetos e na 
implantação de novas instalações físicas e  
tecnológicas da empresa.  

D) responsabilizar-se tecnicamente, pela orientação 
quanto ao cumprimento do disposto nas NR 
aplicáveis às atividades executadas pela empresa 
e/ou seus estabelecimentos. 

E) não é dever esta área, esclarecer e conscientizar 
os empregadores sobre acidentes do trabalho e 
doenças ocupacionais, estimulando os em favor da 
prevenção. 

 
 
 
 
 

35. A respeito da Norma que trata sobre os Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do trabalho, leia as afirmações abaixo.  

 
1) As empresas privadas e públicas, os órgãos 

públicos da administração direta e indireta e dos 
poderes Legislativo e Judiciário, que possuam 
empregados regidos pela Consolidação das Leis 
do Trabalho - CLT, manterão, obrigatoriamente, 
Serviços Especializados em  Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho, com a 
finalidade de promover a  saúde e proteger a 
integridade do trabalhador no local de trabalho.  

2)  O dimensionamento dos Serviços Especializados 
em Engenharia de Segurança e em  Medicina do 
Trabalho vincula-se à gradação do risco da 
atividade principal e ao número   total de 
empregados do estabelecimento. 

3)  As empresas enquadradas no grau de risco 1 
obrigadas a constituir Serviços Especializados  em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho e que possuam outros serviços  de 
medicina e engenharia poderão integrar estes 
serviços com os Serviços Especializados em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho constituindo um serviço único de   
engenharia e medicina.  

4) A empresa que contratar outras para prestar 
serviços em seu estabelecimento pode constituir 
SESMT comum para assistência aos empregados 
das contratadas, sob gestão  própria, desde que 
previsto em Convenção ou Acordo Coletivo de 
Trabalho. 

5) A empresa é responsável pelo cumprimento da 
NR, devendo assegurar, como um dos meios para 
concretizar tal responsabilidade, o exercício 
profissional dos componentes dos Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho.  

 
Marque a alternativa correta: 

 
A) Estão corretas apenas as alternativas 1, 2 e 3 
B) Estão erradas apenas as alternativas 3 e 4 
C) Estão corretas apenas as alternativas  1, 2 e 5 
D) Todas as alternativas estão corretas 
E) Todas as alternativas estão erradas. 
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36. A respeito da Norma Regulamentadora NR 6 sobre EPI 
-  Equipamento de Proteção Individual, assinale a 
alternativa incorreta. 

 
A) Para os fins de aplicação da Norma 

Regulamentadora – NR 6, considera-se 
Equipamento de Proteção Individual - EPI, todo 
dispositivo ou produto, de uso coletivo utilizado 
pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos 
suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde  no 
trabalho. 

B) Entende-se como Equipamento Conjugado de 
Proteção Individual, todo aquele composto  por 
vários dispositivos, que o fabricante tenha 
associado contra um ou mais riscos que possam 
ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis 
de ameaçar a segurança e a  saúde no trabalho. 

C) O equipamento de proteção individual, de 
fabricação nacional ou importado, só poderá ser  
posto à venda ou utilizado com a indicação do 
Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo  
órgão nacional competente em matéria de 
segurança e saúde no trabalho do Ministério do  
Trabalho e Emprego.  

D) D) Compete ao Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do  
trabalho – SESMT, ouvida a Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes - CIPA e   trabalhadores 
usuários, recomendar ao empregador o EPI 
adequado ao risco existente em   determinada 
atividade.  

E) Nas empresas desobrigadas a constituir SESMT, 
cabe ao empregador selecionar o EPI  adequado 
ao risco, mediante orientação de profissional 
tecnicamente habilitado, ouvida a  CIPA ou, na 
falta desta, o designado e trabalhadores usuários. 

 

37. A Respeito das Instalações sanitárias, conforme NR 
24, assinale a alternativa correta em relação a esta 
Norma. 

 
A) As áreas destinadas aos sanitários deverão 

atender às dimensões mínimas essenciais. O 
órgão regional competente em Segurança e 
Medicina do Trabalho poderá, à vista de perícia  
local, exigir alterações de metragem que atendam 
ao mínimo de conforto exigível. É  considerada 
satisfatória a metragem de 1 metro quadrado, para 
cada sanitário, por 50  operários em atividade. 

B) As instalações sanitárias não necessitam  ser 
separadas por sexo. 

C) Os locais onde se encontrarem instalações 
sanitárias deverão ser submetidos a processo  
permanente de higienização, de sorte que sejam 
mantidos limpos e desprovidos de   quaisquer 
odores, durante toda a jornada de trabalho. 

D) Os chuveiros só poderão ser de metal e deverão 
ser comandados por registros de metal a  meia 
altura na parede; 

E) O mictório deverá ser de porcelana vitrificada 
apenas. 

 

38. A Respeito dos Vestiários, conforme NR 24, assinale 
a alternativa incorreta em relação a esta Norma. 

 
A) Em todos os estabelecimentos industriais e 

naqueles em que a atividade exija troca de roupas 
ou seja imposto o uso de uniforme ou guarda-pó, 
haverá local apropriado para  vestiário dotado de 
armários individuais, observada a separação de 
sexos. 

B) A localização do vestiário, respeitada a 
determinação da autoridade regional competente 
em  Segurança e Medicina do Trabalho, levará em 
conta a conveniência do estabelecimento. 

C) A área de um vestiário será dimensionada em 
função de um mínimo de 1,50 m² para 5  
trabalhadores. 

D) As paredes dos vestiários deverão ser construídas 
em alvenaria de tijolo comum ou de  concreto, e 
revestidas com material impermeável e lavável. 

E) A cobertura dos vestiários deverá ter estrutura de 
madeira ou metálica, e as telhas poderão ser de 
barro ou de fibrocimento. 

 

39. No que se refere a Riscos Ambientais, o Ruído, calor, 
frio, pressão, umidade, radiações e vibrações são 
exemplo de qual risco ambiental? Marque a opção 
correta. 

. 
A) Riscos de acidentes . 
B) Riscos ergonômicos  
C) Riscos físicos 
D) Riscos químicos  
E) Riscos biológicos  

 

40. Sobre a NR 17 que trata de Ergonomia, assinale a 
alternativa incorreta sobre a questão da iluminação no 
ambiente de trabalho.  

 
A) Em todos os locais de trabalho deve haver 

iluminação adequada, natural ou artificial, geral ou 
suplementar, apropriada à natureza da atividade. 

B) A iluminação geral deve ser uniformemente 
distribuída e difusa. 

C) A iluminação geral ou suplementar deve ser 
projetada e instalada de forma a evitar 
ofuscamento, reflexos incômodos, sombras e 
contrastes excessivos. 

D) Os níveis mínimos de iluminamento a serem 
observados nos locais de trabalho são os  valores 
de iluminâncias estabelecidos na NBR 5413, 
norma brasileira registrada no   INMETRO. 

E) Em todos os locais de trabalho deve haver apenas 
a iluminação artificial, que é a única capaz de 
promover uma boa iluminação. 

 
 
 




