
   
   

      
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTRUÇÕES 
 

01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em 
local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado com etiqueta.
 

02 - Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, calculadoras 
e etc. Não é permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem a respectiva identificação e o devido 
recolhimento de telefone celular, bip e outros aparelhos eletrônicos.  
 

03 - Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar. 
 

04 - A duração da prova é de 03 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e 
à identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito). 
 

05 - Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer 
absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair 
da sala no término da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal 
deverá ser comunicado. 
 

06 - O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha. Leia-o atentamente. 
 

07 - As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma 
única resposta correta.  
 

08 - Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de 
Provas corresponde ao cargo a que está concorrendo, observando o nome do cargo na parte superior da 
próxima página, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) que lhe foi fornecido, 
estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou tenha qualquer 
imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.  
 

09 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 
 

10 - O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início 
de sua realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas, somente sendo permitida essa 
conduta apenas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. 
 

11 - Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair 
do local de aplicação da prova, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, 
deverá ser lavrado o Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e 
pelo coordenador da unidade escolar. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no site 
www.consulplan.net, às 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas. 
  

- Os recursos deverão ser apresentados, conforme determinado no item 8 do Edital de Concurso Público  
nº. 067/2011, sendo observados os seguintes aspectos: 
 

a) O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas 
disporá de 02 (dois) dias úteis, a contar do dia subsequente ao da publicação, em requerimento próprio 
disponibilizado no link correlato ao Concurso Público no site www.consulplan.net. 
 

b) A interposição de recursos poderá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de 
Recursos, com acesso pelo candidato ao fornecer os dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, 
à Consulplan, conforme disposições contidas no site www.consulplan.net, no link correspondente ao Concurso 
Público; ou por escrito através do preenchimento do formulário constante do Anexo V deste Edital, com 
posterior envio por sedex à Consulplan (Rua José Augusto de Abreu, nº. 1000, Bairro Augusto de Abreu, 
Muriaé/MG – CEP: 36.880-000). 
 

14 – M 
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CCAARRGGOO::  EENNGGEENNHHEEIIRROO  DDOO  TTRRAABBAALLHHOO  ––  SSEERRVVIIÇÇOO  DDEE  EENNGGEENNHHAARRIIAA  DDOO  TTRRAABBAALLHHOO    
 

Os cabeças-sujas e seu mundinho 
          

A pessoa que joga lixo na rua, na calçada ou na praia se revela portadora de uma disfunção mental e 
social que a inabilita para o sucesso no atual estágio da civilização. 

 

Que tipo de gente joga lixo na rua, pela janela do carro ou deixa a praia emporcalhada quando sai? Uma das respostas 
corretas é: um tipo que está se tornando mais raro. Sim. A atual geração de adultos foi criança em um tempo em que jogar 
papel de bala ou a caixa vazia de biscoitos pela janela do carro quase nunca provocava uma bronca paterna. Foi 
adolescente quando amassar o maço vazio de cigarros e chutá-lo para longe não despertava na audiência nenhuma reação 
especial, além de um “vai ser perna de pau assim na China”. Chegou à idade adulta dando como certo que aquelas 
pessoas de macacão com a sigla do Serviço de Limpeza Urbana estampada nas costas precisam trabalhar e, por isso, 
vamos contribuir sujando as ruas. Bem, isso mudou. O zeitgeist, o espírito do nosso tempo, pode não impedir, mas, pelo 
menos, não impele mais ninguém com algum grau de conexão com o atual estágio civilizatório da humanidade a se livrar 
de detritos em lugares públicos sem que isso tenha um peso, uma consequência. É feio. É um ato que contraria a ideia tão 
prevalente da sustentabilidade do planeta e da preciosidade que são os mananciais de água limpa, as porções de terra não 
contaminadas e as golfadas de ar puro. 

E, no entanto, as pessoas ainda sujam, e muito as cidades impunemente. 
Só no mês de janeiro, 3000 toneladas de lixo foram recolhidas das praias cariocas – guimbas de cigarro, palitos de 

picolé, cocô de cachorro e restos de alimento. Empilhadas, essas evidências de vida pouco inteligente lotariam cinco 
piscinas olímpicas. Resume o historiador Marco Antônio Villa: “Ao contrário de cidadãos dos países desenvolvidos, o 
brasileiro só vê como responsabilidade sua a própria casa e não nutre nenhum senso de dever sobre os espaços que 
compartilha com os outros – um claro sinal de atraso”. 

O flagrante descaso com o bem público tem suas raízes fincadas na história, desde os tempos do Brasil colônia. No 
período escravocrata, a aristocracia saía a passear sempre com as mãos livres, escoltada por serviçais que não só 
carregavam seus pertences como limpavam a sujeira que ia atirando às calçadas. Não raro, o rei Dom João VI fazia suas 
necessidades no meio da rua, hábito também cultivado pelo filho, Pedro I, e ainda hoje presente. Foi com a instauração da 
República que o Estado assumiu, de forma sistemática, o protagonismo no recolhimento do lixo, mas isso não significou, 
nem de longe, nenhuma mudança de mentalidade por parte dos brasileiros. Cuidar da sujeira continuou a ser algo visto 
como aquilo que cabe a terceiros – jamais a si mesmo. 

Existe uma relação direta entre o nível de educação de um povo e a maneira como ele lida com o seu lixo. Não por 
acaso, o brasileiro está em situação pior que o cidadão do Primeiro Mundo quando se mede a montanha de lixo nas ruas 
deixada por cada um deles. 

Desde a Antiguidade, as grandes cidades do mundo, que já foram insalubres um dia, só conseguiram deixar essa 
condição à custa de um intenso processo de urbanização, aliado à mobilização dos cidadãos e a severas punições em 
forma de multa. “A concepção do bem público como algo valoroso nunca é espontânea, mas, sim, fruto de um forte 
empenho por parte do Estado e das famílias”, diz o filósofo Roberto Romano.       (Veja 09/03/2011, pág. 72 / com adaptações) 
 

01) Com relação às ideias expressas no texto, assinale a afirmativa correta: 
A) De acordo com o texto, as pessoas têm cuidado com o lixo produzido. 
B) As pessoas cuidam das praias, evitam deixá-las sujas. 
C) O brasileiro não se preocupa com o espaço público, o que é sinal de atraso. 
D) Nos tempos do Brasil colônia, as pessoas eram mais comprometidas com a limpeza pública. 
E) Faz parte da educação dos brasileiros o cuidado com a seleção do lixo. 

 

02) De acordo com o texto, é correto afirmar que: 
A) Infere-se do texto que desde Dom João VI, o Estado assumiu a responsabilidade com a limpeza pública. 
B) Considerar o bem público como algo de valor não é espontâneo, depende do empenho do estado e das famílias. 
C) O brasileiro está na mesma situação que os países desenvolvidos quanto ao lixo deixado nas ruas. 
D) Cuidar do lixo, para o brasileiro, é responsabilidade de cada indivíduo. 
E) Depreende-se do texto que só a atual geração de adultos foi educada para não sujar os espaços públicos. 

 

03) No que diz respeito aos aspectos gramaticais, assinale a alternativa correta: 
A) Preserva-se a correção gramatical ao se substituir a forma verbal “joga” (linha 1) por “jogam”. 
B) O adjetivo “emporcalhada” (linha 1) pode ser substituído por “enchiqueirada”, sem prejuízo à correção gramatical 

e ao sentido. 
C) A palavra “bronca” (linha 3) tem sentido equivalente a “repreensão”. 
D) O advérbio “nunca” (linha 3) poderia ser deslocado para antes de “jogar” na frase “em que nunca jogar papel...” 

sem alterar o sentido original. 
E) A substituição de “audiência” (linha 4) por “auditório” manteria a coerência e o mesmo sentido. 
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04) Sobre os aspectos linguísticos, assinale a alternativa correta: 
A) O travessão que delimita o trecho “guimbas de cigarro, palitos de picolé, cocô de cachorro e restos de alimentos” 

(3º§) poderia ser substituído por dois pontos, mantendo-se a correção gramatical. 
B) O pronome “lo” em “chutá-lo” (1º§) refere-se a “adolescente”. 
C) A palavra “que”, no início do texto: “Que tipo de gente joga... quando sai?” e o do trecho “... é: um tipo que está 

se tornando...” pertencem à mesma classe gramatical. 
D) O sujeito do verbo “sujam” (2º§) é “as cidades”. 
E) “Civilizatório” e “espírito” têm acento gráfico obedecendo à mesma regra de acentuação.  

 

05) Sobre os aspectos referentes à concordância, assinale a alternativa correta: 
A) Em “A atual geração de adultos foi criança...” o verbo “foi” poderia ser corretamente flexionado no plural 

concordando com “adultos”. 
B) Em “O flagrante descaso com o bem público tem suas raízes fincadas...” estaria correto o uso do verbo no plural 

“têm”. 
C) “Existe uma relação entre o nível de educação de um povo...”, o verbo “existe” tem como referente “uma relação 

entre o nível...”. 
D) “A concepção de bem público como algo valoroso nunca é espontânea...”. O adjetivo “espontânea” poderia ser 

corretamente flexionado no masculino plural. 
E) “... 3000 toneladas de lixo foram recolhidas das praias cariocas”, pode-se corretamente usar no singular “foi 

recolhido” concordando com “lixo”. 
 

06) Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao uso do acento indicador da crase: 
A) As pessoas vivem à vontade nos espaços públicos sem ter cuidado com a limpeza. 
B) Cuidar da limpeza deve ser uma opção de todos, pois estaremos prestando um bem à vida do planeta. 
C) Os especialistas chamam a atenção para uma peculiaridade que ajuda à compreender o comportamento daqueles 

que não se preocupam com a vida do planeta. 
D) O brasileiro é avesso às políticas que visam ao bem coletivo? 
E) À beira de uma catástrofe ecológica, muitos continuam maltratando a natureza. 

 

07) Assinale a alternativa INCORRETA quanto à pontuação: 
A) “... nenhum senso de dever sobre os espaços que compartilha com os outros – um claro sinal de atraso”. 

Substituindo o travessão por vírgula ficaria incorreta a pontuação. 
B) “No período escravocrata, a aristocracia saía a passear sempre com as mãos livres...” O uso da vírgula depois 

de “escravocrata” justifica-se por separar termo deslocado. 
C) “Desde a Antiguidade, as grandes cidades do mundo, que já foram insalubres um dia, só conseguiram...” Se a 

vírgula que vem após a palavra “mundo” for eliminada, a frase tem seu sentido alterado. 
D) A vírgula na última frase do texto antes da oração: “diz o filósofo Roberto Romano” pode ser substituída por 

travessão. 
E) Em “É feio. É um ato que contraria a ideia tão prevalente da sustentabilidade...” o ponto depois de “feio” pode 

ser substituído por vírgula com a mudança da letra maiúscula para minúscula, mantendo a correção gramatical. 
 

08) Assinale a alternativa correta  quanto à ortografia, à acentuação gráfica, ao vocabulário usado no texto: 
A) As palavras “além”, “civilizatório” são acentuadas, respectivamente, pelas mesmas razões que “próprios”, 

“ninguém”. 
B) “O flagrante descaso com o bem público...” A palavra grifada pode ser substituída por “desdém” mantendo o 

sentido. 
C) Estaria correta a frase se substituir “flagrante” por “fragrante” na frase que inicia o 4º§; “O flagrante descaso com 

o bem público...” ficando assim: “O fragrante descaso...” 
D) As aspas usadas no texto: “vai ser perna de pau lá na China” destacam citação de um historiador. 
E) Pode-se substituir, mantendo a correção gramática o verbo “haver” por “ter” na frase “Há relatos de que  os 

aristocratas não se preocupavam com a limpeza  dos espaços públicos.” “Tem relatos de que os aristocratas...”. 
  

LLEEGGIISSLLAAÇÇÃÃOO  DDOO  SSEERRVVIIDDOORR  
  

09) Nos termos do Estatuto do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Londrina, o 
servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de três 
anos de efetivo exercício, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o 
desempenho do cargo, observados, dentre outros, os seguintes requisitos, EXCETO: 
A) Eficiência.      D) Idoneidade moral. 
B) Grau de instrução.     E) Assiduidade. 
C) Responsabilidade. 
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10) De acordo com o Regime Jurídico do Servidor Público, assinale a afirmativa correta: 
A) Os cargos públicos acessíveis a todas as pessoas de nacionalidade brasileira que atendam às condições e 

preencham os requisitos legais, são criados por Lei, em número certo, com denominação própria e vencimento 
específico pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. 

B) O acesso é uma forma de provimento de cargo público. 
C) A realização de concursos públicos da Administração Direta constitui encargo exclusivo da Secretaria de 

Recursos Humanos, com envolvimento das repartições competentes e formação de comissão, com membros 
designados por ato administrativo. 

D) A investidura em cargo público ocorre com a posse e se completa com o exercício. 
E) Nos concursos para provimento de cargos de nível superior ou de qualquer profissão ou ofício que dependam de 

titulação específica, será facultada a realização da prova de títulos. 
 

11) A Lei Municipal nº. 9864/2005 dispõe sobre as apurações disciplinares dos servidores municipais e dá outras 
providências. De acordo com os dispositivos dessa lei, assinale a afirmativa correta: 
A) A Corregedoria Geral é composta de Corregedor Geral, Conselho da Corregedoria Geral e dois Corregedores 

Adjuntos. 
B) O Corregedor Geral fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e proporá, em conclusão, ao Conselho da 

Corregedoria Geral o arquivamento dos autos ou a instauração de processo disciplinar. 
C) O Corregedor Geral manterá a ordem nas audiências, podendo mandar retirar do recinto as pessoas que a 

perturbarem. 
D) O requerimento de revisão não suspende o cumprimento da decisão revisada, salvo se o Corregedor Geral, ao 

instaurar o processo de revisão, der-lhe o efeito suspensivo. 
E) O prazo para conclusão de sindicância ou processo será de 90 dias, contado da notificação da decisão, 

prorrogável, mediante a devida fundamentação, a partir de então, a cada 30 dias, e não poderá, na sua totalidade, 
exceder a 180 dias. 

 

12) Além das responsabilidades por prejuízos causados à Fazenda Municipal, na condição de servidor público, e 
em face do cargo ocupado, o Estatuto do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de 
Londrina destaca de forma especial, EXCETO: 
A) Retirar, sem prévia permissão da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. 
B) Sonegação de valores e objetos confiados à sua guarda, ou por não prestar contas, ou não as tomar, na forma e no 

prazo estabelecidos nas leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço. 
C) Faltas, danos, avarias e quaisquer outros prejuízos que sofrerem os bens e os materiais sob sua guarda ou sujeitos 

a seu exame ou fiscalização. 
D) Falta ou inexatidão das necessárias averbações nas notas de despachos, guias e outros documentos da receita, ou 

que tenham com eles relação. 
E) Qualquer erro de cálculo, redução ou omissão contra a Fazenda Pública. 

 

13) São deveres precípuos dos componentes da Corregedoria Geral, previstos na Lei nº. 9864/05, EXCETO: 
A) Manter perfeita conduta pública e privada. 
B) Abster-se de atender a solicitações ou recomendações relativamente aos feitos que hajam sido ou possam ser 

submetidos à sua apreciação. 
C) Despachar e praticar todos os atos decorrentes de suas atribuições dentro dos prazos estabelecidos. 
D) Zelar pela rápida tramitação de todos os procedimentos administrativos que lhe competirem. 
E) Recorrer de ofício, quando for o caso. 

 

14) No que se refere à sindicância preliminar prevista na Lei nº. 9864/05, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) O Corregedor Adjunto terá ampla liberdade na investigação até quanto à forma de praticar os atos relativos às 

diligências que promover. 
(     ) Como medida cautelar e a fim de que o servidor eventualmente indiciado não venha influir na apuração da 

irregularidade, o Corregedor Adjunto poderá solicitar ao Corregedor Geral as providências necessárias para 
afastá-lo do exercício do cargo, emprego ou função pelo prazo até trinta dias, sem remuneração. 

(     ) A sindicância, que se aterá a apuração da ocorrência de irregularidades no serviço público e da sua autoria, 
deverá ser instaurada mesmo quando houver elementos de convicção suficientes para a imediata instauração do 
processo administrativo disciplinar. 

A sequência está correta em: 
A) V, F, F  B)  V, V, F  C)  V, V, V  D)  F, F, F  E) F, F, V 
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15) “O Estatuto do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Londrina disciplina quanto ao 
pagamento de adicionais.” São adicionais previstos na legislação, EXCETO: 
A) Por tempo de serviço.     D) Por serviços extraordinários. 
B) Produtividade.      E) Noturno. 
C) De periculosidade ou insalubridade. 

  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
 

16) As conclusões acerca das causas principais de acidentes de trabalho são firmadas em termos de categorias: 
I. Operacionais: falhas de componentes materiais ou equipamentos, reações aceleradas ou inesperadas, perdas de 

controle etc. 
II. Ambientais: mudanças climáticas, falhas ou deficiências de proteções, interferência de outro acidente etc. 

III. Organizacionais: inadequações no gerenciamento da organização ou de atitudes, falhas em procedimentos, 
treinamentos, supervisão, suporte, análise de processos, construção de instalações, sistema de isolamento de 
equipamentos, manutenção etc. 

IV. Pessoais: erros, problemas de saúde, desobediências, intervenção maliciosa e outras. 
Estão corretas apenas as alternativas: 
A) I, II, III  B) II, III, IV  C) I, III, IV  D) I, II, IV  E) I, II, III, IV 

 

17) Segundo a NR 11 – transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, marque a alternativa 
correta: 
A) Os poços de elevadores e monta-cargas deverão ser cercados, solidamente, em toda sua altura e extensão. 
B) Quando a cabina do elevador estiver ao nível do pavimento, a abertura deverá estar protegida por corrimão ou 

outros dispositivos convenientes. 
C) Todos os transportadores industriais serão inspecionados a cada dois anos e as peças defeituosas, ou que 

apresentarem deficiências, deverão ser imediatamente substituídas. 
D) Nos locais fechados ou pouco ventilados, a emissão de gases tóxicos, por máquinas transportadoras, deverá ser 

controlada para evitar concentrações, no ambiente de trabalho, acima dos limites permissíveis. 
E) Em locais fechados e sem ventilação, é proibida a utilização de máquinas transportadoras, movidas a motores de 

combustão interna, mesmo quando providas de dispositivos neutralizadores adequados. 
 

18) “Espaço confinado é qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, que possua meios 
limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes, ou onde possa 
existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio.” Com fulcro na NR 33, cabe aos trabalhadores, EXCETO: 
A) Interromper todo e qualquer tipo de trabalho em caso de suspeição de condição de risco grave e iminente, 

procedendo ao imediato abandono do local. 
B) Colaborar com a empresa no cumprimento desta NR. 
C) Utilizar adequadamente os meios e equipamentos fornecidos pela empresa. 
D) Comunicar ao Vigia e ao Supervisor de Entrada as situações de risco para sua segurança e saúde ou de terceiros, 

que sejam do seu conhecimento. 
E) Cumprir os procedimentos e orientações recebidos nos treinamentos com relação aos espaços confinados. 

 

19) Conforme a NR 20 – líquidos combustíveis e inflamáveis, marque a afirmativa correta: 
A) A distância entre dois tanques de armazenamento de líquidos combustíveis não deverá ser inferior a 50cm.  
B) O espaçamento mínimo entre dois tanques de armazenamento de líquidos combustíveis diferentes, ou de 

armazenamento de qualquer outro combustível deverá ser de 3,00m. 
C) Todos os tanques de superfície deverão ter dispositivos que liberem pressões internas excessivas, causadas pela 

exposição à fonte de calor. 
D) Os tanques de armazenagem de líquidos combustíveis poderão ser construídos de alumínio ou de concreto, a 

menos que a característica do líquido requeira material especial, segundo normas técnicas oficiais vigentes no 
País. 

E) Para efeito desta Norma Regulamentadora, fica definido “líquido inflamável” como todo aquele que possua ponto 
de fulgor superior a 70ºC (setenta graus centígrados) e pressão de vapor que exceda 2,8 kg/cm² absoluta a 37,7ºC. 

 

20) São informações obrigatórias (quando aplicáveis), para o preenchimento do Perfil Profissiográfico 
Previdenciário, EXCETO: 
A) BR – Beneficiário Reabilitado e PDH – Portador de Deficiência Habilitado. 
B) Número da Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico. 
C) CA do equipamento de proteção individual. 
D) Número da CAT. 
E) Código Ocorrência da GFIP. 
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21) A NR 15 – atividades e operações insalubres, em seu Anexo nº. 3, aborda os limites de tolerância para 
exposição ao calor. Diante do exposto, analise: 
I. A exposição ao calor deve ser avaliada através do “Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo” – IBUTG 

definido pelas equações presentes nesta norma. 
II. Os aparelhos que devem ser usados nesta avaliação são: termômetro de bulbo úmido natural, termômetro de bulbo 

seco e termômetro de mercúrio comum. 
III. As medições devem ser efetuadas no local onde permanece o trabalhador, à altura da região do corpo mais 

atingida. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I, II  B) II, III  C) I, III   D) I   E) I, II, III 

 

22) A NR 15 – atividades e operações insalubres, em seu Anexo nº. 1, define os limites de tolerância para ruído 
contínuo ou intermitente. Diante do exposto, é correto afirmar: 
A) Para níveis de ruído de 85 dB a máxima exposição diária permissível é de 7 horas. 
B) Para níveis de ruído de 90 dB a máxima exposição diária permissível é de 5 horas. 
C) Para níveis de ruído de 95 dB a máxima exposição diária permissível é de 3 horas. 
D) Para níveis de ruído de 100 dB a máxima exposição diária permissível é de uma hora. 
E) Para níveis de ruído de 105 dB a máxima exposição diária permissível é de 15 minutos. 

 

23) Analise as afirmativas: 
I. São radiações não-ionizantes as micro-ondas, ultravioletas e laser. 

II. As operações ou atividades que exponham os trabalhadores às radiações não-ionizantes, sem a proteção adequada, 
serão consideradas perigosas, em decorrência de laudo de inspeção realizada no local de trabalho. 

III. As atividades ou operações que exponham os trabalhadores às radiações da luz negra (ultravioleta na faixa 400-
320 nanômetros) não serão consideradas insalubres. 

Conforme a Norma Regulamentadora, no que tange as radiações não-ionizantes, está(ão) correta(s) apenas 
a(s) afirmativa(s): 
A) I, II  B) I, III   C) II, III  D) I   E) I, II, III 

 

24) O Anexo nº. 13-A da NR 15 tem como objetivo regulamentar ações, atribuições e procedimentos de prevenção 
da exposição ocupacional ao benzeno, visando à proteção da saúde do trabalhador, visto se tratar de um 
produto comprovadamente cancerígeno. Acerca disso, assinale a alternativa INCORRETA: 
A) A comprovação de cadastramento deverá ser apresentada quando da aquisição do benzeno junto ao fornecedor. 
B) As fornecedoras de benzeno só poderão comercializar o produto para empresas cadastradas. 
C) As empresas deverão manter, por vinte anos, uma relação atualizada das empresas por elas contratadas que atuem 

nas áreas incluídas na caracterização prevista no PPEOB. 
D) O cadastramento da empresa ou instituição poderá ser suspenso em caso de infração à legislação do benzeno, de 

acordo com os procedimentos previstos em portaria específica. 
E) As alterações de instalações que impliquem modificação na utilização a que se destina o benzeno e a quantidade 

média de processamento mensal devem ser informadas ao DSST, para fins de atualização dos dados de 
cadastramento da empresa. 

 

25) A NR 07 – programa de controle médico de saúde ocupacional estabelece a obrigatoriedade de elaboração e 
implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como 
empregados, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, com o objetivo de promoção 
e preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores. De acordo com a NR 07, marque a afirmativa 
INCORRETA: 
A) O PCMSO deve incluir, entre outros, a realização obrigatória dos exames médicos: admissional; periódico; de 

retorno ao trabalho; de mudança de função; demissional. 
B) No exame médico de retorno ao trabalho, deverá ser realizada obrigatoriamente no primeiro dia da volta ao 

trabalho de trabalhador ausente por período igual ou superior a trinta dias por motivo de doença ou acidente, de 
natureza ocupacional ou não, salvo em caso de parto. 

C) No exame médico de mudança de função, será obrigatoriamente realizada antes da data da mudança. 
D) Por determinação do Delegado Regional do Trabalho, com base em parecer técnico conclusivo da autoridade 

regional competente em matéria de segurança e saúde do trabalhador, ou em decorrência de negociação coletiva, 
as empresas poderão ser obrigadas a realizar o exame médico demissional independentemente da época de 
realização de qualquer outro exame, quando suas condições representarem potencial de risco grave aos 
trabalhadores. 

E) O relatório anual deverá discriminar, por setores da empresa, o número e a natureza dos exames médicos, 
incluindo avaliações clínicas e exames complementares, estatísticas de resultados considerados anormais, assim 
como o planejamento para o próximo ano, tomando como base o modelo proposto no Quadro III desta NR. 
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26) Com relação aos exercícios de alerta da NR 23 – proteção Contra Incêndios, assinale a afirmativa 
INCORRETA: 
A) Os exercícios de combate ao fogo deverão ser feitos periodicamente, objetivando que o pessoal grave o 

significado do sinal de alarme; que a evacuação do local se faça em boa ordem; que seja evitado qualquer pânico; 
que sejam atribuídas tarefas e responsabilidades específicas aos empregados; que seja verificado se a sirene de 
alarme foi ouvida em todas as áreas. 

B) Os exercícios deverão ser realizados sob a direção de um grupo de pessoas, capazes de prepará-los e dirigi-los, 
comportando um chefe e ajudantes em número necessário, segundo as características do estabelecimento. 

C) Os planos de exercício de alerta deverão ser preparados como se fossem para um caso real de incêndio. 
D) Nas fábricas que mantenham equipes organizadas de bombeiros, os exercícios devem se realizar periodicamente, 

de preferência, com aviso e se aproximando, o mais possível, das condições reais de luta contra o incêndio. 
E) As fábricas ou estabelecimentos que não mantenham equipes de bombeiros deverão ter alguns membros do 

pessoal operário, bem como os guardas e vigias, especialmente exercitados no correto manejo do material de luta 
contra o fogo e o seu emprego. 

 

27) Assinale a alternativa INCORRETA referente a NR 15 – atividades e operações insalubres: 
A) Entende-se por “limite de tolerância”, para os fins desta Norma, a concentração ou intensidade máxima ou 

mínima, relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do 
trabalhador, durante a sua vida laboral. 

B) O exercício de trabalho em condições de insalubridade, assegura ao trabalhador a percepção de adicional, 
incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a 40% para insalubridade de grau máximo; 20% para 
insalubridade de grau médio; 10% para insalubridade de grau mínimo. 

C) No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas considerado o de grau mais elevado, para 
efeito de acréscimo salarial, sendo vedada a percepção cumulativa. 

D) A eliminação ou neutralização da insalubridade não determinará a cessação do pagamento do adicional 
respectivo. 

E) A eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer com a adoção de medidas de ordem geral que 
conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância; com a utilização de equipamento de proteção 
individual. 

 

28) Assinale a afirmativa correta referente a NR 16 – atividades e operações perigosas: 
A) O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30%  

incidente sobre o salário, com os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da 
empresa. 

B) É facultado às empresas e aos sindicatos das categorias profissionais interessadas requererem ao Ministério do 
Trabalho, através das Delegacias Regionais do Trabalho, a realização de perícia em estabelecimento ou setor da 
empresa, com o objetivo de caracterizar e classificar ou determinar atividade perigosa. 

C) Para os fins desta Norma Regulamentadora – NR não são consideradas atividades ou operações perigosas as 
executadas com explosivos sujeitos a degradação química ou autocatalítica; ação de agentes exteriores, tais como, 
calor, umidade, faíscas, fogo, fenômenos sísmicos, choque e atritos. 

D) As operações de transporte de inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos, em quaisquer vasilhames e a granel, 
são consideradas em condições de periculosidade, exclusão para o transporte em pequenas quantidades, até o 
limite de 250 litros para os inflamáveis líquidos e 125 quilos para os inflamáveis gasosos liquefeitos. 

E) Para efeito desta Norma Regulamentadora – NR considera-se líquido combustível todo aquele que possua ponto 
de fulgor igual ou superior a 50ºC e inferior a 73,3ºC. 

 

29) Com relação às demolições a NR 18 – condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, 
assinale a afirmativa INCORRETA: 
A) Antes de iniciar a demolição, as linhas de fornecimento de energia elétrica, água, inflamáveis líquidos e gasosos 

liquefeitos, substâncias tóxicas, canalizações de esgoto e de escoamento de água devem ser desligadas, retiradas, 
protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinações em vigor. 

B) As construções vizinhas a obra de demolição devem ser examinadas, prévia e periodicamente, no sentido de ser 
preservada sua estabilidade e integridade física de terceiros. 

C) Antes de se iniciar a demolição de um pavimento, devem ser fechadas todas as aberturas existentes no piso, salvo 
as que forem utilizadas para escoamento de materiais, ficando proibida a permanência de pessoas nos pavimentos 
que possam ter sua estabilidade comprometida no processo de demolição. 

D) Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de dispositivos mecânicos, ficando 
proibido o lançamento em queda livre de qualquer material. 

E) A remoção dos entulhos, por gravidade, deve ser feita em calhas fechadas de material resistente, com inclinação 
máxima de 90º, fixadas à edificação em todos os pavimentos. 
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30) “Para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, cabe 
ao empregador realizar a análise ergonômica do trabalho, devendo abordar, no mínimo, as condições de trabalho, 
conforme estabelecido na Norma Regulamentadora 17.” Com foco na organização do trabalho, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
A) O contingente de operadores deve ser dimensionado às demandas da produção no sentido de não gerar sobrecarga 

habitual ao trabalhador. 
B) O tempo de trabalho em efetiva atividade de teleatendimento/telemarketing é de, no máximo, seis horas diárias, 

nele incluídas as pausas, sem prejuízo da remuneração. 
C) Para prevenir sobrecarga psíquica, muscular-estática de pescoço, ombros, dorso e membros superiores, as 

empresas devem permitir a fruição de pausas de descanso e intervalos para repouso e alimentação aos 
trabalhadores. 

D) O tempo necessário para a atualização do conhecimento do operador e para o ajuste do posto de trabalho não é 
considerado como parte da jornada normal. 

E) A participação em quaisquer modalidades de atividade física, quando adotadas pela empresa, não é obrigatória, e a 
recusa do trabalhador em praticá-la não poderá ser utilizada para efeito de qualquer punição. 

 

31) “A Norma Regulamentadora 9 estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de todos os 
empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais – PPRA, visando à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, 
reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes, ou que venham a 
existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.” 
Assinale a afirmativa INCORRETA: 
A) Consideram-se agentes biológicos: bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros. 
B) Consideram-se agentes físicos: substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via 

respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade 
de exposição, possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão. 

C) O documento-base e suas alterações e complementações deverão ser apresentados e discutidos na CIPA, quando 
existente na empresa, de acordo com a NR-5, sendo sua cópia anexada ao livro de atas desta Comissão, e suas 
alterações deverão estar disponíveis, de modo a proporcionar o imediato acesso às autoridades competentes. 

D) O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deverá incluir as seguintes etapas: antecipação e reconhecimento 
dos riscos; estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle; avaliação dos riscos e da exposição 
dos trabalhadores; implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia; monitoramento da exposição 
aos riscos; registro e divulgação dos dados. 

E) A elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação do PPRA poderão ser feitas pelo Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT ou por pessoa ou equipe de 
pessoas que, a critério do empregador, sejam capazes de desenvolver o disposto nesta NR. 

 

32) 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 afirmativa INCORRETA conforme a 
NR 05: 
A) Devem constituir CIPA, por estabelecimento, e mantê-la em regular funcionamento as empresas privadas, 

públicas, sociedades de economia mista, órgãos da administração direta e indireta, instituições beneficentes, 
associações recreativas, cooperativas, bem como outras instituições que admitam trabalhadores como 
empregados. 

B) As empresas instaladas em centro comercial ou industrial estabelecerão, através de membros de CIPA ou 
designados, mecanismos de integração com objetivo de promover o desenvolvimento de ações de prevenção de 
acidentes e doenças decorrentes do ambiente e instalações de uso coletivo, podendo contar com a participação da 
sua administração. 

C) Protocolizada na unidade descentralizada do Ministério do Trabalho e Emprego, a CIPA não poderá ter seu 
número de representantes reduzido, bem como não poderá ser desativada pelo empregador, antes do término do 
mandato de seus membros, salvo em caso de redução do número de empregados da empresa. 

D) Cabe ao Presidente da CIPA convocar os membros para as reuniões da CIPA; coordenar as reuniões da CIPA, 
encaminhando ao empregador e ao SESMT, quando houver, as decisões da comissão; manter o empregador 
informado sobre os trabalhos da CIPA; coordenar e supervisionar as atividades de secretaria; delegar atribuições 
ao Vice-Presidente. 

E) O treinamento terá carga horária de vinte horas, distribuídas em no máximo oito horas diárias e será realizado 
durante o expediente normal da empresa e poderá ser ministrado pelo SESMT da empresa, entidade patronal, 
entidade de trabalhadores ou por profissional que possua conhecimentos sobre os temas ministrados. 
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33) Analise as afirmativas: 
I. 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. 

II. O Engenheiro de Segurança do Trabalho, o Médico do Trabalho e o Enfermeiro do Trabalho deverão dedicar, no 
mínimo, três horas (tempo parcial) ou seis horas (tempo integral) por dia para as atividades dos Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, de acordo com o estabelecido no Quadro 
II, respeitada a legislação pertinente em vigor. 

III. Para fins desta NR, a empresa que é obrigada a constituir Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho deverá exigir do engenheiro do trabalho que o integra comprovação de que satisfaz os 
seguintes requisitos: graduação em engenharia ou arquitetura e certificado de conclusão de curso de especialização 
em Engenharia de Segurança do Trabalho, em nível de pós-graduação. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I, II  B) II, III  C) I, III   D) I   E) I, II, III 

 

34) Com fulcro na NR 24 – condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
A) Em todos os locais de trabalho deverá ser fornecida aos trabalhadores água potável, em condições higiênicas, 

sendo proibido o uso de recipientes coletivos. Onde houver rede de abastecimento de água, deverão existir 
bebedouros de jato inclinado e guarda protetora, permitido instalações em pias ou lavatórios, e na proporção de 
um bebedouro para cada 75 empregados. 

B) A água não-potável para uso no local de trabalho ficará separada e deve ser afixado aviso de advertência da sua 
não-potabilidade. Os poços e as fontes de água potável serão protegidos contra a contaminação. 

C) Deverão os responsáveis pelos estabelecimentos industriais dar aos resíduos destino e tratamento que os tornem 
inócuos aos empregados e à coletividade. 

D) Nas operações em que se empregam dispositivos que sejam levados à boca, somente serão permitidos os de uso 
estritamente individual, substituindo, sempre que for possível, por outros de processos mecânicos. 

E) Os locais de trabalho serão mantidos em estado de higiene compatível com o gênero de atividade. O serviço de 
limpeza será realizado, sempre que possível, fora do horário de trabalho e por processo que reduza ao mínimo o 
levantamento de poeiras. Deverão os responsáveis pelos estabelecimentos industriais dar aos resíduos destino e 
tratamento que os tornem inócuos aos empregados e à coletividade. 

 

35) Com relação à prevenção e controle de riscos no trabalho com máquinas e equipamentos, assinale a alternativa 
INCORRETA:  
A) O empregador deve adotar medidas de proteção para o trabalho em máquinas e equipamentos, capazes de garantir 

a saúde e a integridade física dos trabalhadores, e medidas apropriadas sempre que houver pessoas com 
deficiência envolvidas direta ou indiretamente no trabalho. 

B) São consideradas medidas de proteção, a ser adotadas nessa ordem de prioridade: medidas de proteção coletiva; 
medidas administrativas ou de organização do trabalho; medidas de proteção individual. 

C) A concepção de máquinas não deve atender ao princípio da falha segura. 
D) Nos locais de instalação de máquinas e equipamentos, as áreas de circulação devem ser devidamente demarcadas 

e em conformidade com as normas técnicas oficiais. As vias principais de circulação nos locais de trabalho e as 
que conduzem às saídas devem ter, no mínimo, 1,20m de largura. 

E) Os materiais em utilização no processo produtivo devem ser alocados em áreas específicas de armazenamento, 
devidamente demarcadas com faixas na cor indicada pelas normas técnicas oficiais ou sinalizadas quando se tratar 
de áreas externas. 

 

36) Ficou proibida a utilização do benzeno, a partir de 1997, para qualquer emprego, EXCETO nas indústrias e 
laboratórios que: 
I. O produzem. 

II. O utilizem em processos de síntese química. 
III. O empreguem em combustíveis derivados de petróleo. 
IV. O empreguem em trabalhos de análise ou investigação realizados em laboratório, quando não for possível sua 

substituição. 
Estão corretas apenas as alternativas: 
A) I, II, III  B) I, III, IV  C) I, II, IV  D) I, II, III, IV  E) I, II 
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37) Analise as afirmativas: 
I. Em todas as intervenções em instalações elétricas devem ser adotadas medidas preventivas de controle do risco 

elétrico e de outros riscos adicionais, mediante técnicas de análise de risco, de forma a garantir a segurança e a 
saúde no trabalho. 

II. As medidas de controle adotadas devem integrar-se às demais iniciativas da empresa, no âmbito da preservação da 
segurança, da saúde e do meio ambiente do trabalho. 

III. As empresas estão obrigadas a manter esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas dos seus 
estabelecimentos com as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de 
proteção. 

IV. O Prontuário de Instalações Elétricas deve ser organizado e mantido atualizado pelo empregador ou pessoa 
formalmente designada pela empresa, devendo permanecer à disposição dos trabalhadores envolvidos nas 
instalações e serviços em eletricidade. 

V. Os documentos técnicos previstos no Prontuário de Instalações Elétricas podem ser elaborados por pessoa ou 
equipe de pessoas a critério do empregador. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I, II, III, IV B) II, III, IV, V  C) I, II, III, V  D) I, II, IV, V  E) I, II, III, IV, V 

 

38) Com relação às Normas Regulamentadoras, assinale a alternativa correta: 
A) A NR 32 aborda a Segurança e a Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e 

Aquicultura. 
B) A NR 21 aborda sobre Líquidos Combustíveis e Inflamáveis. 
C) A NR 18 trata de Explosivos. 
D) A NR 12 dá as diretrizes para o Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais. 
E) A NR 02 abrange as Inspeções Prévias. 

 

39) Com relação à Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos pode-se afirmar, EXCETO: 
A) A FISPQ é um meio de o fornecedor transferir informações essenciais sobre os perigos de um produto químico 

(incluindo informações sobre o transporte, manuseio, armazenagem e ações de emergência) ao usuário deste, 
possibilitando a ele tomar as medidas necessárias relativas à segurança, saúde e meio ambiente. 

B) A FISPQ não pode ser usada para transferir essas informações para trabalhadores, empregadores, profissionais da 
saúde e segurança, pessoal de emergência, agências governamentais, assim como membros da comunidade, 
instituições, serviços e outras partes envolvidas com o produto químico. 

C) As informações referentes ao(s) perigo(s) de substância(s) ou mistura(s) consideradas confidenciais devem ser 
fornecidas, para não comprometer a saúde e a segurança dos usuários. Não é necessário informar a composição 
completa. As condições adotadas para a proteção do segredo industrial não podem comprometer a saúde e a 
segurança dos trabalhadores ou consumidores, e a proteção do meio ambiente. Por este motivo, os perigos 
associados a produtos químicos perigosos protegidos por estes critérios devem ser divulgados na FISPQ, ainda 
que as informações relativas à composição do produto químico perigoso não sejam completamente fornecidas. 

D) O usuário da FISPQ é responsável por agir de acordo com uma avaliação de riscos, tendo em vista as condições 
de uso do produto, por tomar as medidas de precaução necessárias numa dada situação de trabalho e por manter os 
trabalhadores informados quanto aos perigos relevantes no seu local de trabalho. 

E) O usuário da FISPQ é responsável por escolher a melhor maneira de informar e treinar os trabalhadores, quanto a, 
no mínimo, identificação do produto, composição, identificação dos perigos, medidas de primeiros-socorros, 
medidas de combate a incêndio, medidas de controle para derramamento ou vazamento, instruções para manuseio 
e armazenamento, medidas de controle de exposição e proteção individual, as informações sobre estabilidade e 
reatividade, as informações toxicológicas e as considerações sobre tratamento e disposição. 

 

40) O Anexo I do Quadro II da NR 07 define as diretrizes e parâmetros mínimos para avaliação e 
acompanhamento da audição em trabalhadores expostos a níveis de pressão sonora elevados. Diante do 
exposto, assinale a afirmativa INCORRETA: 
A) O programa estabelece diretrizes e parâmetros mínimos para a avaliação e o acompanhamento da audição do 

trabalhador através da realização de exames audiológicos de referência e sequenciais. 
B) Entende-se por perda auditiva por níveis de pressão sonora elevados, as alterações dos limiares auditivos, do tipo 

sensorioneural, decorrente da exposição ocupacional sistemática a níveis de pressão sonora elevados. 
C) As frequências mais altas e mais baixas poderão levar mais tempo para serem afetadas. Uma vez cessada a 

exposição, não haverá progressão da redução auditiva. 
D) Entende-se por exames audiológicos de referência e sequenciais, o conjunto de procedimentos necessários para 

avaliação da audição do trabalhador ao longo do tempo de exposição ao risco, incluindo anamnese clínico-
ocupacional; exame otológico; exame audiométrico realizado segundo os termos previstos nesta norma técnica; 
outros exames audiológicos complementares solicitados a critério médico. 

E) O exame audiométrico será realizado, no mínimo, no momento da admissão e anualmente a partir de então, e na 
demissão. 


