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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  

2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão 
Resposta; 
 

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  

4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 

5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 

6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a 
leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 

7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 

8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 

9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 

10 Este caderno contém, trinta questões de múltipla escolha; 
  

11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno e o Cartão 
Resposta; 
 

12 Assine o cartão resposta no verso.  

    
Identificação do candidato 

Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

Boa Prova! 
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 Acabou acontecendo: a televisão ficou igual no mundo inteiro. (...) Para tédio do telespectador itinerante, 
as imagens são sempre as mesmas, numa indiferenciação irritante, totalitária. Os canais são muitos, mas variam 
muito pouco de um continente para outro. É triste. Para quem gostava de fazer descobertas na televisão de 
outros países, a diversão está chegando ao fim. 
 Mesmo as emissoras locais, aquelas que ainda teimavam em oferecer atrações com alguma 
autenticidade, parecem obrigadas a se adaptar. Os programas excêntricos, mais atípicos, vão minguando. Quase 
sempre são considerados politicamente incorretos e recebem pressão dos anunciantes para se enquadrar. Ou 
para desaparecer. Assim, por motivos justos ou oportunistas, não importa, as discrepâncias entre as televisões do 
mundo se atenuam dia a dia. Acanhado, intimidado, o nativo se disfarça de global. (...) É estranho, mas, no auge 
da proliferação de canais, a TV acabou ficando mais previsível. Qualquer que seja a cidade em que se ligue o 
televisor, lá estão as mesmas propagandas, os mesmos símbolos sexuais. Até os vilões são repetidos. (...) 
 Mesmo assim, alguns entusiastas proclamam que a televisão é a apoteose do multiculturalismo. Afinal, 
argumentam, são dezenas e dezenas de opções (...). Os canais podem ser numerosos, mas são quase os mesmos 
em todo lugar. Além disso, a cultura que os organiza não é múltipla, mas única: é a cultura do comércio 
globalizado. (...) Mas o desejo universalizado de dizimar o diferente é daninho (...), pode varrer a diversidade 
cultural. 
 

Eugênio Bucci. Veja, 16 out. 1996. 
 
01 - Atente para as seguintes afirmações e assinale a alternativa correta: 
a) A televisão perdeu sua autenticidade no mundo todo, pois a programação está voltada para a diversão. 
b) A diversidade cultural é mostrada através da televisão, oferecendo ao telespectador uma gama de conhecimentos 
sobre a cultura de lugares diferentes. 
c) A programação televisiva acabou se igualando por interesses políticos e econômicos. 
d) As diferenças entre a programação da TV brasileira e a estrangeira são cada vez maiores. 
 
02 - Assinale a alternativa que não se coaduna com as idéias do autor: 
a) A televisão pode varrer a diversidade cultural. 
b) As discrepâncias entre as televisões do mundo se atenuam dia-a-dia. 
c) A TV acabou ficando mais previsível. 
d) A televisão é a apoteose do multiculturalismo. 
 
03 - Substituindo por pronome pessoal oblíquo o complemento de: 
- Recebem pressão dos anunciantes. 
- Pode varrer a diversidade cultural. 
- A diversão está chegando ao telespectador sem autenticidade. 
Ocorre a substituição correta em: 
a) recebem-na – pode varrê-la – está chegando lhe. 
b) recebem-la – pode-lhe-varrer – está lhe chegando. 
c) a recebem – lhe pode varrer – lhe-está-chegando. 
d) recebem-na – pode-na-varrer – está chegando lhe. 
 
04 - Analise as afirmações: 
I – As palavras países, previsível, tédio são paroxítonas e não são acentuadas graficamente com base na mesma 
regra. 
II – As palavras desejo e apoteose escrevem-se com s, mas tem o som de z, assim como ileso e sacarose. 
III – Forma-se o plural igual a vilões os substantivos – cidadão e guardião. 
IV – Os sinônimos da palavra excêntrico são: extravagante, divinização e original. 
Assinale a alternativa correta: 
a) apenas I e II estão corretas. 
b) apenas II e III estão corretas. 
c) apenas III e IV estão corretas. 
d) I – II – III e IV estão corretas. 
 
05 - Assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços: 
________________ de nosso esforço, a programação ficou ________________ devido o _________________ de 
anunciantes. 
a) a pesar – paralisada – excesso. 
b) apesar – paralisada – excesso. 
c) apezar – paralizada – escesso. 
d) a pezar – paralizada – escesso. 
 
06 - Assinale a alternativa que apresenta um erro de concordância verbal: 
a) Se não houver bons programas, não haverá anunciantes. 
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b) Infelizmente, falta-lhe meios para manter a programação. 
c) Faz muitos anos que não vejo um programa tão bom. 
d) Existem, atualmente, ótimas condições de trabalho na TV. 
 
07 - Três pessoas têm juntas 100 anos. Qual a idade de cada uma, sabendo-se que a do meio tem 10 anos a mais 
que a mais nova, e que a mais velha tem o tanto que as outras duas? 
a) 20; 30; 50 
b) 30; 20; 50 
c) 50; 30; 20 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
08 - O teorema de Pitágoras é usado para determinar medidas desconhecidas, quando nos referimos a triângulos 
retângulos. Quais as medidas dos lados de um triângulo retângulo, se essas medidas são números inteiros e 
consecutivos? 
a) 5; 4; 3 
b) 9; 12; 15 
c) 3; 4; 5 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
09 - Sabendo que em todas as equações do segundo grau, quando o valor de seu descriminante for maior que 
zero, elas apresentam duas raízes reais diferentes, sabendo que a equação ax2 – 4x – 16 = 0, tem uma das raízes 
cujo valor é 4. O valor da outra raiz é: 
a) 2 
b) 3 
c) -4 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
10 - Sabendo que para construir uma determinada garagem para guardar carros, quatro pedreiros demoram 72 
horas. Se o responsável resolver trabalhar com um pedreiro a menos, em quanto tempo ficará pronta essa 
garagem? 
a) 90 horas 
b) 96 horas 
c) 100 horas 
d) Nenhumas das alternativas anteriores 
 
11 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) A brasileira Marta ganhou pela 4º vez o prêmio de melhor jogadora de Futebol do mundo, pela FIFA. 
b) O piso salarial do Estado do Paraná é de R$ 605,52 à R$ 629,06 de acordo com a Lei 16099 de 1º. de Maio de 

2009. 
c) O CONAB anunciou que o Estado do Paraná será responsável por 50% da produção agrícola do país. 
d) A população paranaense é conhecida como “Terra de Todas as Gentes”. 
 
12 - Assinale a alternativa correta: 
1 - O Paraná é o quinto estado mais rico do Brasil, está atrás de São Paulo, Rio de janeiro, Minas Gerais e Rio 
Grande do Sul. 
2 - O clima do Paraná é predominante sub tropical. 
3 - PAC – é o Programa de Aceleração do Crescimento. 
4 - Região Sul é considerada a região com maior desigualdade social do país. 
Estão corretas: 
a) Apenas 1, 2, 3 
b) Apenas 1, 2, 4 
c) Apenas 2, 3, 4 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
13 - Assinale a alternativa correta: 
1 - O IDH do município de Leópolis é uma medida comparativa que engloba três dimensões riqueza, educação e 
esperança média de vida. 
2 - O nome da cidade de Leópolis é uma homenagem ao cidadão Leovigildo Barboza Ferraz. 
3 - Leópolis, iniciou o seu povoamento, pela companhia agrícola melhoramentos. 
4 - Leópolis tornou-se município em 1951. 
Estão corretas: 
a) Todas as afirmações acima estão corretas. 
b) Apenas 1, 2, 3 
c) Apenas 1, 2, 4 
d) Apenas 2, 3, 4 
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14 - Assinale a alternativa correta: 
São limites de Leópolis: 
 Leste Norte Sudoeste Oeste Sudeste 
a) Santa Mariana São Paulo Cornélio Procópio Sertaneja Urai 
b) Cornélio Procópio Santa Mariana São Paulo Urai Sertaneja 
c) Santa Mariana São Paulo Urai Sertaneja Cornélio Procópio 
d) Sertaneja Cornélio Procópio São Paulo Santa Mariana Urai 
 
15 - De acordo com a NR-33, assinale a alternativa correta: 
a) A capacitação dos trabalhadores deve ocorrer somente quando houver uma razão para acreditar que existam desvios 
na utilização ou nos procedimentos de entrada nos espaços confinados ou que os conhecimentos não sejam adequados. 
b) Dentre as funções do vigia está a de manter continuamente a contagem precisa do número de trabalhadores 
autorizados dentro do espaço confinado e assegurar que todos saiam no término das atividades. 
c) Dentre as funções do Supervisor de entrada está a de adotar os procedimentos de emergência, acionando a equipe de 
salvamento, pública ou privada, quando necessário. 
d) O Supervisor de entrada não poderá em hipótese alguma desempenhar a função de vigia e vice-versa. 
  
16 - Em relação ao embargo e interdição, assinale a alternativa correta: 
a) Poderá ser interditado o estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento. 
b) Embargo só poderá ocorrer na totalidade da obra. 
c) A Norma Regulamentadora que diz respeito à fiscalização e penalidades é a NR-29. 
d) O prazo para cumprimento dos itens notificados deverá ser limitado, a no máximo, 60 dias. 
 
17 - Assinale a alternativa incorreta quanto as Normas regulamentadoras: 
a) A NR-27, que diz respeito ao registro profissional do Técnico em Segurança do Trabalho foi revogada pela portaria 
nº 269, de 29 de maio de 2005 e publicada pelo DUO de 30 de maio de 2008. 
b) A NR-12, que aborda assuntos quanto transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais está sobre 
estudo para alterações. 
c) A NR-17 foi acrescida com apenas um anexo referente à trabalho em tele atendimento / telemarketing em 30 de 
março de 2007. 
d) Existe um anexo na NR-16 que regulamenta os trabalhos com motosserras e aborda itens como treinamento, 
dispositivos de segurança, entre outros. 
 
18 - Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 
I - Os fabricantes e importadores de motosserra instalados no País, através de seus revendedores, deverão 
disponibilizar treinamento e material didático para os usuários de motosserra, com conteúdo programático 
relativo à utilização segura de motosserra, constante no Manual de Instruções; 
II - Os empregadores deverão promover a todos os operadores de motosserra treinamento para utilização segura 
da máquina, com carga horária mínima de 8horas com conteúdo a ser definido pelo responsável em segurança 
do trabalho; 
III - Todos os modelos de motosserras deverão conter rotulagem de advertência indelével resistente, em local de 
fácil leitura e visualização do usuário, com a seguinte informação: “O uso inadequado da motosserra pode 
provocar acidentes graves e danos à saúde”. 
IV - Todas as motosserras, fabricadas e importadas para comercialização no país deverão dispor dos dispositivos 
de segurança de freio manual de corrente, pino pega-corrente, protetor da mão direita e esquerda e trava de 
segurança do acelerador. 
a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas 
c) Apenas a afirmativa II está incorreta 
d) Todas as afirmativas estão corretas 
 
19 - Baseado nas Normas Regulamentadoras, relacione a NR com seu assunto abordado: 
I- NR-07 
II- NR-13 
III- NR-09 
IV- NR-16 
(   ) Atividades e operações perigosas. 
(   ) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. 
(   ) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. 
(   ) Caldeiras e vasos de pressão. 
A seqüência correta de cima para baixo é: 
a) IV, I, III II 
b) IV, III, I, II 
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c) II, I, III, IV 
d) II, III, I, IV 
 
20 - Em relação ao processo eleitoral da CIPA, contido na NR-05, marque a alternativa incorreta: 
a) Compete ao empregador convocar eleições para escolha dos representantes dos empregados na CIPA, no prazo 
mínimo de 60 (sessenta) dias antes do término do mandato em curso. 
b) Deve haver a publicação e divulgação de edital, em locais de fácil acesso e visualização, no prazo mínimo de 45 
(quarenta e cinco) dias antes do término do mandato em curso. 
c) Deve haver realização da eleição no prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes do término do mandato da CIPA, quando 
houver. 
d) O período mínimo para inscrição será de vinte dias. 
 
21 - Em relação à NR-11, no que diz respeito à equipamentos de transporte, com força motriz própria, é 
incorreto afirmar que: 
a) Os operadores de equipamentos de transporte motorizado deverão ser habilitados e só poderão dirigir se durante o 
horário de trabalho portarem um cartão de identificação, com o nome e fotografia e função, em lugar visível. 
b) O cartão terá a validade de 1 (um) ano, salvo imprevisto, e, para a revalidação, o empregado deverá passar por exame 
de saúde completo, por conta do empregador. 
c) Os equipamentos de transporte motorizados deverão possuir sinal de advertência sonora. 
d) Em locais fechados e sem ventilação, é proibida a utilização de máquinas transportadoras, movidas a motores de 
combustão interna, salvo se providas de dispositivos neutralizadores adequados. 
 
22 - Em relação à NR-10, assinale a alternativa correta: 
a) Os estabelecimentos com carga instalada superior a 95 kW devem constituir e manter o Prontuário de Instalações 
Elétricas. 
b) As medidas de proteção coletiva compreendem, prioritariamente, o emprego de tensão de segurança, conforme 
estabelece esta NR e, na sua impossibilidade a desenergização elétrica. 
c) As vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades, devendo contemplar a condutibilidade, 
inflamabilidade e influências eletromagnéticas. 
d) O projeto das instalações elétricas deve ficar a disposição de todos os trabalhadores, das autoridades competentes e 
de outras pessoas autorizadas pela empresa e deve ser mantido atualizado. 
 
23 - Em relação à NR-10, no que diz respeito à habilitação, qualificação, capacitação e autorização dos 
trabalhadores, assinale a alternativa incorreta: 
a) É considerado trabalhador qualificado aquele que comprovar conclusão de curso específico na área elétrica 
reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. 
b) É considerado trabalhador capacitado aquele que recebe capacitação sob orientação e responsabilidade de 
profissional habilitado e autorizado. 
c) É considerado profissional legalmente habilitado o trabalhador previamente qualificado e com registro no competente 
conselho de classe. 
d) É considerado trabalhador capacitado aquele que recebe capacitação sob orientação e responsabilidade de 
profissional habilitado e autorizado e trabalhe sob a responsabilidade de profissional habilitado e autorizado. 
 
24 - Em relação à NR-10, assinale os itens que devem constar na sinalização de segurança: 
I - Identificação de circuitos elétricos e restrições e impedimentos de acesso; 
II - Delimitações de áreas e travamentos e bloqueios de dispositivos e sistemas de manobra e comandos; 
III - Sinalização de áreas de circulação, de vias públicas, de veículos e de movimentação de cargas; 
IV - Identificação de equipamento ou circuito impedido e sinalização de impedimento de energização. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Somente a afirmativa I está incorreta 
b) Somente a afirmativa II está incorreta 
c) Está correta somente a afirmativa I  
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
25 - Em relação às siglas encontradas nas Normas Regulamentadoras, alternativa incorreta: 
a) Pressão Mínima de Trabalho Permitido (PMTP) – NR-13 
b) Programa de Proteção Radiológica (PPR) – NR-32 
c) Pressão Máxima de Trabalho Admissível (PMTA) – NR-13 
d) Sistema Elétrico de Potência (SEP) – NR-10 
 
26 - Em relação aos cursos e treinamentos contidos nas Normas Regulamentadoras, assinale a alternativa 
incorreta: 
a) O curso básico de segurança em instalações e serviços em eletricidade, para os trabalhadores autorizados, terá carga 
horária mínima de 40h. 
b) O currículo mínimo para o treinamento de segurança na operação de caldeiras terá carga horária mínima de 40 horas. 
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c) O treinamento para utilização segura de motosserra terá carga horária mínima de 8h. 
d) O treinamento de CIPA para os membros terá carga horária mínima de 20h. 
 
27 - Em relação a insalubridade, assinale a alternativa correta: 
a) Para o ruído contínuo a insalubridade será caracterizada em 20% quando os tempos de exposição superarem os 
limites estabelecidos no Anexo I e o trabalhador não fizer uso efetivo do protetor auricular. 
b) Para o calor a insalubridade será caracteriza em 20% quando o valor de IBUTG for superior aos estabelecidos no 
Anexo III, sendo sua descaracterização possível somente através de medidas aplicadas no ambiente ou reduzindo o 
tempo de permanência junto as fontes de calor, de forma que o Metabolismo fique compatível com o IBUTG. 
c) Para o calor a insalubridade será caracteriza em 40% quando o valor de IBUTG for superior aos estabelecidos no 
Anexo III, sendo sua descaracterização possível através de medidas aplicadas no ambiente, reduzindo o tempo de 
permanência junto às fontes de calor, ou com o fornecimento de EPI’s, de forma que o Metabolismo fique compatível 
com o IBUTG. 
d) Para gases e vapores a insalubridade será caracteriza em 10%, 20% ou 40% de acordo com os limites de tolerância 
fixados no quadro I do Anexo 11. 
 
28 - Em relação a trabalhos em telemarketing, está correto afirmar que: 
a) Entende-se como Call Center o ambiente de trabalho no qual a única atividade é conduzida via telefone e/ou rádio. 
b) Os assentos dever ser adotados de apoio em quatro pés, com rodízios, cuja resistência evite deslocamentos 
involuntários e que não comprometam a estabilidade do assento. 
c) Aos trabalhadores é assegurado, nos casos previamente autorizados, pelo menos um dia de repouso semanal 
remunerado coincidente com o domingo a cada mês, independentemente de metas, faltas e/ou produtividade. 
d) Devem ser fornecidos gratuitamente conjuntos de microfone e fone de ouvido (head-sets) individuais, não podendo 
ser fornecido um head set para cada posto de atendimento. 
 
29 - Em relação a proteção contra incêndios, está incorreto afirmar que: 
a) A largura mínima das aberturas de saída deverá ser de 1,30m (um metro e trinta centímetros). 
b) As saídas devem ser dispostas de tal forma que, entre elas e qualquer local de trabalho não se tenha de percorrer 
distância maior que 15,00m (quinze metros) nas de risco grande e 30,00m (trinta metros) nas de risco médio ou 
pequeno. 
c) As caixas de escadas deverão ser providas de portas corta-fogo, fechando-se automaticamente e podendo ser abertas 
facilmente pelos 2 (dois) lados. 
d) Em caso de princípio de incêndio, as ações serão: acionar o sistema de alarme, chamar imediatamente o Corpo de 
Bombeiros, desligar máquinas e aparelhos elétricos, quando a operação do desligamento não envolver riscos adicionais 
e atacá-lo, o mais rapidamente possível, pelos meios adequados. 
 
30 - Com base na NR-26, assinale a alternativa correta quanto a sinalização de segurança: 
a) As cores adotadas pela NR-26 são: vermelho, amarelo, branco, preto, azul, verde, laranja, cinza, alumínio e marrom  
b) O alumínio será utilizado em canalizações contendo gases liquefeitos, inflamáveis e combustíveis de baixa 
viscosidade. Ex.: óleo diesel, gasolina, querosene, óleo lubrificante, etc.; 
c) O laranja poderá ser empregado em canalizações para identificar gases não liquefeitos e também poderá indicar 
"Alerta!". 
d) O vermelho deverá ser usado para distinguir e indicar equipamentos e aparelhos de proteção e combate a incêndio. 
Poderá ser usado na indústria para assinalar perigo. 
 







