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INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA E PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS 

 
� Verifique se este caderno contém 40 questões e assine-o no local apropriado. 
 

� Confira os dados da folha de respostas e assine-a no local apropriado. 
 

� A marcação das letras na folha de respostas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço 
compreendido pelos círculos, com caneta  esferográfica de tinta na cor azul ou preta , conforme 
exemplo:  

 

   A           B             C         D          E  

 

� Na folha de respostas não poderá haver rasuras e não poderá haver mais de uma alternativa assinalada 
para cada questão; caso ocorra, a questão será anulada. 

 

� Não haverá substituição da folha de respostas. 
 

� A prova terá duração de 03 (três) horas, incluindo o preenchimento da folha de respostas. 
 

� O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início da prova. 
 

� O candidato que necessitar utilizar o sanitário deverá solicitar ao aplicador de prova. 
 

� Este caderno de prova não poderá ser levado. O candidato poderá transcrever as alternativas da folha de 
respostas para o rascunho abaixo e levá-lo consigo ao término da prova. 

 
NOME DO CANDIDATO: __________________________________________________ 
 
ASSINATURA DO CANDIDATO: ____________________________________________ 
 

Maringá, 26 de maio de 2013. 
 
 
 

� ...........................................................................................................................................Corte na linha pontilhada 
 
UEM - Edital 057/2013-PRH – Concurso Público para a função de Técnico em Segurança do Trabalho 
 

RASCUNHO – ANOTE AQUI AS SUAS RESPOSTAS 
 
 

Questões 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Respostas                     

Questões 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Respostas                     
 

CRONOGRAMA: 
� Divulgação do gabarito e do caderno de prova: 27-05-2013, às 17 horas.  
� Entrega da Ficha de Inscrição : 27 e 28-05-2013 na Divisão de Recrutamento e Seleção da UEM, bloco 104, sala 28, em 

Maringá-PR, no horário das 8h00min às 11h00min e das 13h30min às 17h00min. 
� Publicação do resultado da prova objetiva: 13-06-2013, às 17 horas, no endereço www.uem.br/concurso. 
� O caderno de prova ficará disponível em www.uem.br/concurso durante 05 (cinco) dias corridos. 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL No 057/2013-PRH 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO  
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 

Questão 01 
De acordo com a Lei Estadual 10.692/93, o Art. 7º 
preve: 
Verificada a existência de atividade insalubre ou 
perigosa, o órgão pericial oficial determinará, para 
eliminação ou atenuação do risco, conforme o caso, as 
seguintes providências: 
 

A) medidas de segurança e alterações necessárias 
no local de trabalho. 

B) utilização de equipamento de proteção 
individual pelos servidores expostos ao risco. 

C) redução da jornada de trabalho na atividade. 
D) exame médico para avaliação da capacidade 

laborativa do servidor, podendo propor seu 
remanejamento. 

E) Todas as alternativas estão corretas. 
 

Questão 02 
A finalidade da elaboração das ordens de serviços por 
parte do empregador é 
 

A) determinar o período de férias. 
B) programar pagamentos de salários. 
C) prevenir atos inseguros no desempenho do 

trabalho. 
D) As alternativas “a” e “b” estão corretas. 
E) As alternativas “a” e “c” estão corretas. 

 
Questão 03 

De acordo com o quadro I da NR 4 - Relação da 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas - 
CNAE (Versão 2.0), com correspondente Grau de Risco 
para fins de dimensionamento do SESMT - Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho, assinale a alternativa que 
corresponde ao grau de risco para as atividades da 
Universidade Estadual de Maringá. 
 

A) Grau de risco 2. 
B) Grau de risco 3. 
C) Grau de risco 4. 
D) Grau de risco 1. 
E) Grau de risco 5. 

 
Questão 04 

De acordo com a NR 7, Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional, deve-se incluir a realização 
obrigatória dos exames médicos, exceto 
 

A) admissional. 
B) periódico. 
C) demissional. 
D) de gravidez. 
E) de retorno ao trabalho. 

 
 
 

 
Questão 05 

As máquinas e os equipamentos (NR 12) devem ter 
dispositivos de acionamento e de parada localizados de 
modo que 
 

A) não sejam acionados ou desligados pelo 
operador na sua posição de trabalho. 

B) possam ser acionados ou desligados em caso 
de emergência, por outra pessoa que não seja o 
operador. 

C) se localizem na zona perigosa da máquina ou 
do equipamento. 

D) possam ser acionados ou desligados, 
involuntariamente, pelo operador ou de 
qualquer outra forma acidental. 

E) acarretem riscos adicionais. 
 
 

Questão 06 
De acordo com a NR 15, para indivíduos que não 
estejam adequadamente protegidos, não é permitida a 
exposição a níveis de ruído acima de 
 

A) 85 dB(A). 
B) 90 dB(A). 
C) 100 dB(A). 
D) 110 dB(A). 
E) 115 dB(A). 

 
 

Questão 07 
A chefia imediata deverá comunicar o acidente de 
trabalho ao órgão pericial oficial do Estado 
 

A) até o primeiro dia útil após o acidente. 
B) até o terceiro dia útil após o acidente. 
C) até o quinto dia útil após o acidente. 
D) até o décimo dia útil após o acidente. 
E) até o vigésimo dia útil após o acidente. 

 
 

Questão 08 
Segundo a NR 5, CIPA (Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes), assinale a alternativa 
incorreta . 
 

A) A CIPA tem por atribuição requisitar às 
empresas as cópias das CAT (Comunicação de 
Acidente de Trabalho) emitidas. 

B) As reuniões ordinárias da CIPA serão 
realizadas durante o expediente normal da 
empresa e em local apropriado. 

C) Compete à CIPA emitir parecer técnico sobre 
adicional de insalubridade.  

D) Cabe ao Presidente da CIPA coordenar e 
supervisionar as atividades de secretaria. 

E) Cabe aos empregados colaborar com a gestão 
da CIPA. 
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Questão 09 

A NR 6 trata dos Equipamentos de Proteção Individual e 
estabelece as obrigações dos empregadores e dos 
empregados. São responsabilidades do empregador, 
exceto  
 

A) adquirir o EPI adequado ao risco de cada 
atividade. 

B) substituir imediatamente o EPI quando 
danificado ou extraviado. 

C) exigir o uso do EPI. 
D) responsabilizar-se pela guarda e pela 

conservação dos EPI’s. 
E) orientar e treinar sobre o uso correto do EPI, 

guardá-lo e conservá-lo. 
 
 
 

Questão 10 
A NR 16 define como líquido combustível todo aquele 
que possua ponto de fulgor 
 

A) maior do que 65ºC (sessenta e cinco graus 
Celsius) e inferior ou igual a 94ºC (noventa e 
quatro graus Celsius). 

B) maior do que 60ºC (sessenta graus Celsius) e 
inferior ou igual a 93ºC (noventa e três graus 
Celsius). 

C) menor do que 60ºC (sessenta graus Celsius) e 
superior ou igual a 93ºC (noventa e três graus 
Celsius). 

D) menor do que 50ºC (cinquenta graus Celsius) e 
superior ou igual a 94ºC (noventa e quatro 
graus Celsius). 

E) maior do que 70ºC (setenta graus Celsius) e 
inferior ou igual a 95ºC (noventa e cinco graus 
Celsius). 

 
 
 

Questão 11 
Com a NR 17 – Ergonomia, são feitas algumas 
considerações. Assinale a alternativa correta . 
 

A) O índice de temperatura efetiva deve estar entre 
25 ºC e 27 ºC. 

B) A velocidade do ar deve ser superior a 0,75 m/s. 
C) O nível de ruído aceitável para efeito de 

conforto será de até 80 dB(A). 
D) A iluminação geral não deve ser uniformemente 

distribuída e difusa. 
E) Nas atividades de entrada de dados, deve 

haver, no mínimo, uma pausa de 10 (dez) 
minutos para cada 50 (cinquenta) minutos 
trabalhados, não deduzidos da jornada normal 
de trabalho. 

 
 
 
 
 

 
Questão 12 

Conforme a NR 5, as reuniões extraordinárias deverão 
ser realizadas quando 
 

I. houver denúncia de situação de risco grave e 
iminente que determine aplicação de medidas 
corretivas de emergência.  

II. ocorrer acidente de trabalho grave ou fatal. 
III. houver urgência em indicar ao empregador 

situações de riscos e apresentar sugestões para 
melhoria das condições de trabalho. 

IV. um membro titular faltar a mais de quatro 
reuniões ordinárias sem justificativa. 

V. houver solicitação expressa de uma das 
representações. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 

A) Apenas as alternativas I, II e V estão corretas. 
B) Apenas as alternativas I, III, e V estão corretas. 
C) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
D) Apenas a alternativa V está correta. 
E) Todas alternativas estão incorretas. 

 
 

Questão 13 
Para a elaboração do PPRA, relacione os agentes de 
acordo com a sua natureza. 
 

1.  Físico (   )  Bacilo 
2.  Químico (   )  Álcool 
3.  Biológico (   )  Ritmo excessivo 
4.  Ergonômico (   )  Pressões anormais 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta  da coluna da direita, de cima para baixo. 

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

 
 

Questão 14 
Os documentos técnicos previstos no Prontuário de 
Instalações Elétricas (NR 10) devem ser elaborados por: 
 

A) trabalhadores envolvidos nas instalações e nos 
serviços em eletricidade. 

B) trabalhador capacitado. 
C) trabalhadores autorizados a trabalhar em 

instalações elétricas. 
D) profissional legalmente habilitado. 
E) trabalhador qualificado. 
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Questão 15 

Na avaliação de níveis de ruído contínuo ou 
intermitente, o equipamento de medição de nível de 
pressão sonora deve estar operando no 
 

A) circuito de compensação “C” e no circuito de 
resposta lenta (SLOW). 

B) circuito de compensação "A" e no circuito de 
resposta lenta (SLOW). 

C) circuito de compensação “A” e no circuito de 
resposta rápida (FAST). 

D) circuito de compensação “C” e no circuito de 
resposta rápida (FAST). 

E) circuito de compensação “C” e no circuito de 
resposta LINEAR. 
 

Questão 16 
Considere as informações abaixo sobre o quadro 
GRAUS DE INSALUBRIDADE da NR 15 e assinale a 
alternativa correta . 
 

I 
Anexo 

1 

Atividades ou operações que 
exponham o trabalhador a 
níveis de ruído contínuo ou 
intermitente superiores aos 
limites de tolerância fixados 
no Quadro constante do 
Anexo 1 e no item 6 do 
mesmo Anexo. 

Percentual 
de 20% 

II 
Anexo 

2 

Atividades ou operações que 
exponham o trabalhador a 
níveis de ruído de impacto 
superiores aos limites de 
tolerância fixados nos itens 2 
e 3 do Anexo 2. 

Percentual 
de 20% 

III 
Anexo 

9 

Atividades ou operações que 
exponham o trabalhador ao 
frio considerado insalubre em 
decorrência de inspeção 
realizada no local de 
trabalho. 

Percentual 
de 20% 

IV 
Anexo 

11 

Atividades ou operações que 
exponham o trabalhador à 
agentes químicos, cujas 
concentrações sejam 
superiores aos limites de 
tolerância fixados no Quadro 
1. 

Percentual 
de 10%, 

20% e 40% 

V 
Anexo 

14 

Atividades ou operações que 
exponham o trabalhador à 
agentes biológicos. 

Percentual 
de 20% e 

40% 

 
A) Apenas as alternativas I, III e V estão corretas. 
B) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
C) Apenas as alternativas II e IV estão corretas. 
D) Apenas a alternativa V está correta. 
E) Todas alternativas estão corretas. 

 

 
Questão 17 

Quanto a NR 9 - Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA), podemos afirmar que radiação 
ionizante é um agente 
 

A) químico. 
B) biológico. 
C) físico. 
D) ergonômico. 
E) de acidente. 
 

Questão 18 
Todo operador de caldeira deve cumprir um estágio 
prático, conforme prevê a NR 13, na operação da 
própria caldeira que irá operar, o qual deverá ser 
supervisionado, documentado e ter duração mínima de 
 

A) 100 (cem) horas para caldeiras de categoria A. 
B) 90 (noventa) horas para caldeiras de categoria 

A. 
C) 80 (oitenta) horas para caldeiras de categoria B. 
D) 80 (oitenta) horas para caldeiras de categoria A. 
E) 60 (sessenta) horas para caldeiras de categoria 

C. 
 

Questão 19 
Considere as afirmações seguintes e depois assinale a 
alternativa correta . 
 

I. Todo EPI deverá apresentar, em caracteres 
indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da 
empresa fabricante, o lote de fabricação e o 
número do CA, ou, no caso de EPI importado, o 
nome do importador, o lote de fabricação e o 
número do CA.  

II. O PCMSO é parte integrante do conjunto mais 
amplo de iniciativas da empresa no campo da 
saúde dos trabalhadores, devendo estar 
articulado com o disposto nas demais NRs.  

III. A elaboração, a implementação, o 
acompanhamento e a avaliação do PPRA 
poderão ser feitos pelo Serviço Especializado 
em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho - SESMT - ou por pessoa ou por 
equipe de pessoas que, a critério do 
empregador, sejam capazes de desenvolver o 
disposto nas NRs. Porém, apenas o engenheiro 
de segurança do trabalho pode assinar o 
documento-base. 

IV. Todos os equipamentos que compõem um 
posto de trabalho devem estar adequados às 
características psicofisiológicas dos 
trabalhadores e à natureza do trabalho a ser 
executado, exceto os equipamentos importados. 

V. A instalação sanitária deve ser constituída de 
lavatório, vaso sanitário e mictório, na 
proporção de 1 (um) conjunto para cada grupo 
de 10 (dez) trabalhadores ou fração, bem como 
de chuveiro, na proporção de 1 (uma) unidade 
para cada grupo de 5 (cinco) trabalhadores ou 
fração. 
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A) Apenas as afirmações I, III e IV estão corretas. 
B) Apenas as afirmações I e II estão corretas. 
C) Apenas as afirmações I e III estão corretas. 
D) Apenas a afirmação I está correta. 
E) Todas as afirmações estão corretas. 

 
 

Questão 20 
De acordo com a NR 26, a rotulagem preventiva deve 
conter 
 

A) identificação e composição do produto químico. 
B) nome do responsável pelo produto. 
C) data de fabricação. 
D) prazo de validade. 
E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
Questão 21 

Assinale a alternativa que indica o(s) documento(s) que 
integra(m) o PCMAT (Programa de Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção). 
 

A) Laudo de insalubridade e periculosidade. 
B) Projeto de paisagismo. 
C) Memorial sobre condições e meio ambiente de 

trabalho nas atividades e operações, levando-se 
em consideração riscos de acidente e de 
doenças do trabalho e suas respectivas 
medidas preventivas. 

D) Especificação técnica das captações de águas 
pluviais. 

E) Todas as alternativas estão corretas. 
 

Questão 22 
No processo de pintura, a pistola com esmaltes, com 
tintas, com vernizes e com solventes contendo 
hidrocarbonetos aromáticos, de acordo com a NR 15, é 
correto afirmar que a atividade é 
 

A) insalubre em grau mínimo. 
B) insalubre em grau médio. 
C) insalubre em grau máximo. 
D) salubre. 
E) periculosa. 

 
Questão 23 

Não é(são) considerada(s) como doença do trabalho, 
conforme Lei Estadual n.º 10692/93: 
 

A) a doença degenerativa. 
B) a inerente a grupo etário. 
C) a que não produz incapacidade laborativa. 
D) doença endêmica adquirida por servidores 

habitantes de região em que ela se desenvolva, 
salvo comprovação, de que resultou de 
exposição ou contato direto pela natureza do 
trabalho. 

E) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
 
 

 
Questão 24 

Numere a coluna da direita com base na informação da 
coluna da esquerda. 
 
1) NR 1 (   ) CIPA 
2) NR 17 (   ) Disposições Gerais 
3) NR 15 (   ) Sinalização e Segurança 
4) NR 26 (   ) Atividades e Operações Insalubres  
5) NR 5 (   ) Ergonomia  

 
Assinale a alternativa que contém a sequência correta  
da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

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

 
 

Questão 25 
De acordo com a NR 15 – Atividades e Operações 
Insalubres, o limite de tolerância está previsto no anexo 
 

A) 6 (seis). 
B) 8 (oito). 
C) 10 (dez). 
D) 11 (onze).  
E) 15 (quinze). 

 
 

Questão 26 
Os extintores portáteis devem ser distribuídos de tal 
forma que o operador não percorra distância maior do 
que 
 

A) 30 metros para risco elevado. 
B) 25 metros para risco leve. 
C) 30 metros para risco leve. 
D) 30 metros para risco moderado. 
E) 25 metros para risco moderado. 

 
 

Questão 27 
De acordo com a NR 32, a capacitação deve ser 
adaptada à evolução do conhecimento e à identificação 
de novos riscos biológicos e deve incluir 
 

A) os dados disponíveis sobre riscos potenciais 
para a saúde. 

B) medidas de controle que minimizem a 
exposição aos agentes. 

C) normas e procedimentos de higiene. 
D) utilização de equipamentos de proteção 

coletiva, individual e vestimentas de trabalho. 
E) Todas as alternativas estão corretas. 
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Questão 28 

Foi avaliado um nível de ruído contínuo, cuja exposição 
máxima diária permissível é de 4 (quatro) horas, sem a 
utilização de EPI. Foi entregue ao trabalhador um 
protetor auricular tipo concha, cujo NRR (Nível de 
Redução de Ruído) é de 15 dB (A). Então se pode 
concluir que, com a utilização de protetor auricular, o 
trabalhador está exposto a um nível de ruído de 
 

A) 90 dB (A). 
B) 80 dB (A). 
C) 75 dB (A). 
D) 70 dB (A). 
E) 65 dB (A). 

 
 
 

Questão 29 
A NR 18, no item 18.6, Escavações, Fundações e 
Desmonte de Rochas, estabelece que 
 

A) as escavações com mais de 2,25m (dois metros 
e vinte e cinco centímetros) de profundidade 
devem dispor de escadas ou rampas, colocadas 
próximas aos postos de trabalho, a fim de 
permitir, em caso de emergência, a saída rápida 
dos trabalhadores. 

B) os materiais retirados da escavação devem ser 
depositados a uma distância 0,50m da borda do 
talude. 

C) os taludes com altura superior a 2,75m (dois 
metros e setenta e cinco centímetros) devem ter 
estabilidade garantida. 

D) o local deve ser devidamente ventilado e 
monitorado quando houver possibilidade de 
infiltração ou vazamento de gás. 

E) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
 

Questão 30 
Com relação à NR 23 – Proteção Contra Incêndio, 
pode-se afirmar que 
 

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

B) a largura mínima das aberturas de saída 
deverão ser de 0,60 (sessenta centímetros). 

C) os extintores da classe “a” são utilizados no 
combate à incêndio em materiais elétricos. 

D) a recarga dos extintores deve ser realizada a 
cada cinco anos. 

E) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Questão 31 

De acordo com a NR 12, os empregadores devem 
promover a todos os operadores de motosserra e 
similares treinamento para utilização segura da 
máquina, com carga horária mínima de 
 

A) 10 (dez) horas. 
B) 08 (oito) horas. 
C) 06 (seis) horas. 
D) 04 (quatro) horas. 
E) 02 (duas) horas. 

 
 

Questão 32 
A capacidade extintora mínima de cada tipo de extintor 
portátil, para que se constitua uma unidade extintora, 
deve ser 
 

A) carga d’água: extintor com capacidade extintora 
de, no mínimo, 2-A.  

B) carga de espuma mecânica: extintor com 
capacidade extintora de, no mínimo, 2-A :  10-B.  

C) carga de Dióxido de Carbono (CO2): extintor 
com capacidade extintora de, no mínimo, 5-B:C.  

D) carga de pó BC: extintor com capacidade 
extintora de, no mínimo, 20-B:C. 

E) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 

Questão 33 
Dentro de um galpão coberto, sem incidência de carga 
solar, foram feitas as seguintes medições: 
 

Tg (temperatura de globo) = 33,8 °C 
Tbn (temperatura de bulbo úmido natural) = 28,2 °C 
Tbs (temperatura de bulbo seco) = 29,4 °C 
Velocidade do ar = 0,75 m/s 
Umidade relativa do ar = 40% 

 
 
Nessas condições, o IBUTG (Índice Bulbo Úmido 
Termômetro de Globo) desse ambiente será 
 

A) 30,47°C. 
B) 32,82°C. 
C) 29,44°C. 
D) 29,88°C. 
E) 28,84°C. 
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Questão 34 

De acordo com o Código de Segurança Contra Incêndio 
e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, 
assinale a alternativa correta  com relação à Brigada de 
Incêndio. 
 

A) O candidato a brigadista não necessita 
permanecer na edificação durante seu turno de 
trabalho.  

B) A brigada deve ser organizada funcionalmente 
com brigadista, líder, Chefe do Turno e 
Coordenador Geral. 

C) O brigadista deve utilizar uniforme igual aos 
utilizados pelo Corpo de Bombeiros do Paraná.  

D) No caso de incêndio deve acender a luz para 
voltar e apanhar os objetos. 

E) Para ser brigadista, não é necessário ser 
alfabetizado. 

 
 
 
 
 
 

Questão 35 
De acordo com a NR 11, quando não for possível o 
emprego de processo mecanizado, admite-se o 
processo manual, mediante a utilização de escada 
removível de madeira com as seguintes características: 
 

A) a largura mínima de 0,80 m, apresentando o 
patamar com as dimensões mínimas de 0,80 m 
x 0,80 m. 

B) ter a altura máxima, em relação ao solo, de 
3,25 m. 

C) deverá ser guardada proporção conveniente 
entre o piso e o espelho dos degraus, não 
podendo o espelho ter altura superior a 0,25 m, 
nem o piso largura inferior a 0,10 m.  

D) deverá ser reforçada, lateral e verticalmente, 
por meio de estrutura metálica ou de madeira 
que assegure sua estabilidade.  

E) deverá possuir, lateralmente, um corrimão ou 
guarda-corpo na altura de 0,50 m em toda a 
extensão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Questão 36 

Quanto aos Extintores Portáteis, assinale a alternativa 
correta . 
 

A) Quando os extintores forem instalados em 
paredes ou divisórias, a altura de fixação do 
suporte deve variar, no máximo, entre 1,6 m do 
piso e de forma que a parte inferior do extintor 
permaneça, no mínimo, a 0,10 m do piso 
acabado.  

B) É permitida a instalação de extintores sobre o 
piso acabado, desde que permaneçam 
apoiados em suportes apropriados, com altura 
recomendada entre 0,10 m e 0,20 m do piso. 

C) Os extintores não devem ser instalados em 
escadas. Devem estar desobstruídos e 
devidamente sinalizados de acordo com o 
estabelecido na NPT 020/11 – Sinalização de 
emergência. 

D) Cada pavimento deve possuir, no mínimo, duas 
unidades extintoras, sendo uma para incêndio 
classe A e outra para incêndio classes B e C. É 
permitida a instalação de duas unidades 
extintoras iguais de pó ABC. 

E) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
 
 
 
 

Questão 37 
Conforme a NR 32, o empregador deve assegurar 
capacitação aos trabalhadores antes do início das 
atividades e de forma continuada. Essa capacitação 
deve ser ministrada 
 

A) sempre que ocorrer uma mudança nas 
condições de exposição dos trabalhadores aos 
agentes biológicos.  

B) fora da jornada de trabalho.  
C) por profissionais de saúde familiarizados com 

os riscos inerentes aos agentes biológicos. 
D) Apenas as alternativas “a” e “c” estão corretas. 
E) Apenas as alternativas “b” e “c” estão corretas. 
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Questão 38 

Considerando os símbolos gráficos para planos de 
segurança contra incêndio e pânico de extintores 
portáteis, numere a coluna da direita com base na 
informação da esquerda. 
 

1) Carga d' água (     ) 

2) Carga de espuma mecânica (     ) 

 
 
 
 

3) Carga de dióxido de 
carbono 

(     ) 

 

4) Carga de pó BC (     ) 

 
 
 
 
 

 
 
5) Carga de pó ABC 

 
 

(     ) 

6) Carga de pó D (     ) 

 
 
 
 
 

 
A) 2, 5, 6, 3, 1, 4. 
B) 2, 4, 1, 3, 5, 6. 
C) 5, 2, 4, 3, 1, 6. 
D) 5, 1, 4, 3, 6, 2. 
E) 3, 4, 2, 6, 1, 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  

 
Questão 39 

O prontuário médico é um conjunto de documentos 
onde devem ser registrados, numa instituição de 
assistência médica ou num consultório médico, todos os 
cuidados profissionais dados aos pacientes. No caso 
dos estabelecimentos hospitalares e demais de atenção 
à saúde de gestantes, são compelidos, pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), a manterem os 
prontuários individuais pelo prazo mínimo de: 
 
 

A) 06 (seis) anos. 
B) 12 (doze) anos. 
C) 18 (dezoito) anos. 
D) 24 (vinte e quatro) meses. 
E) O ECA não estabelece um prazo mínimo. 

 
 

Questão 40 
A guarda é uma medida pela qual a autoridade judicial 
confere a uma pessoa a posse e o poder de manter 
consigo uma criança ou adolescente. Para o ECA, qual 
seria a obrigação daquele indivíduo que possui a guarda 
de uma criança ou adolescente? 
 
 

A) Obrigação de resguardá-la e protegê-la de 
qualquer risco ou negligência. 

B) Obrigação de manter a vigilância e diligência 
em sua custódia. 

C) Obrigação de representá-la e assisti-la em suas 
necessidades. 

D) Obrigação de prestar assistência material, moral 
e educacional. 

E) Todas as alternativas estão corretas.  
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