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PORTUGUÊS 
 

Texto para as questões 01 e 02 

 

Andorinha 

 

“Andorinha lá fora está dizendo: 

- Passei o dia à toa, à toa! 

Andorinha, andorinha, minha cantiga é mais triste! 

Passei a vida à toa, à toa ... “ 
Manuel Bandeira 

 

01. No fragmento poético de Manuel Bandeira transcrito 

acima podemos afirmar que o autor se revela:  

A) irresoluto e cruel 

B) frustrado e desanimado 

C) errante e sonhador 

D) irônico e oportunista 

E) desanimado e sádico 

 

02. Dentre os versos de Manuel Bandeira citados abaixo, 

assinale aquele que mais se aproxima do seu pensamento 

expresso no fragmento poético acima: 

A) “Estavam todos deitados / Dormindo / Profundamen-

te”. 

B) “Vida noves fora zero”. 

C) “Vou-me embora pra Pasárgada”. 

D) “O que eu vejo é o beco”. 

E) “Quero é a delícia de poder sentir as coisas mais 

simples”. 

 

Considere a imagem abaixo e responda a questão 03. 

 
 

03. Pela imagem acima, o enunciado “empresário olha aqui.”, 

é possível concluir que: 

I. Há uma inadequação sintática presente no verbo 

olhar; 

II. A oração iniciada com letra minúscula caracteriza 

um artifício da mídia; 

III. Se o enunciado estivesse em adequação sintática, se-

ria uma função conativa da linguagem. 

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, apenas; 

B) I e II, apenas;  

C) II e III, apenas; 

D) I e III, apenas; 

E) I, II e III. 

 

 

 

 

04. Considere os enunciados abaixo sobre concordância no-

minal e assinale a alternativa correta. 

I. É proibido a entrada de crianças neste recinto.  

II. Bastantes pessoas estiveram no Rodeio de Jaguariú-

na. 

III. Maria disse que aspirina é bom para dor de cabeça. 

IV. A documentação foi anexo. 

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I e II, apenas; 

B) II e III, apenas;  

C) II, III e IV, apenas; 

D) I, III e IV, apenas; 

E) I, II, III e IV. 

 

05. Entre as alternativas abaixo, assinale a que o enunciado 

não deve receber o sinal indicativo de crase: 

A) Refiro-me àquele jovem que foi o seu namorado. 

B) Dirigi-me apressado àquela loja de conveniência. 

C) Àquela hora todos já se tinham recolhido. 

D) Fui para àquela praça, mas não encontrei Mariana. 

E) Quero agradecer àquela moça as atenções que me 

dispensou. 

 

06. Considere a charge abaixo e assinale a alternativa correta. 

 
QUINO. Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 95. 

 

No terceiro quadrinho o verbo caminhar, registrado duas 

vezes encontra-se: 

A) no infinitivo 

B) no particípio 

C) no gerúndio 

D) pretérito imperfeito 

E) presente do indicativo 

 

07. Preencha as lacunas e identifique a alternativa correta. 

Se Maria realmente se ................. a estudar mais e não se 

.................... diante dos obstáculos, ela acabaria vencendo. 

 

A) disposso – detivesse 

B) dispuzesse - detesse 

C) dispusesse – detivesse 

D) disposse – detesse 

E) dispusesse – detesse 

 

08. Assinale a alternativa em que não haja linguagem conota-

tiva. 

A) ...Que se finavam de puro ciúme. 

B) ...Para o fim de alumiar um pouco o conhecimento... 

C) Neste ponto, afiamos os ouvidos... 

D) A lua nova é o sorriso do céu. 

E) ...O argumento pode apresentar vários sentidos. 
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09. Assinale a alternativa abaixo que apresenta um exemplo 

de voz reflexiva. 

A) Levaram a bola do guri. 

B) João acertou o tigre. 

C) O tigre foi abatido por João. 

D) Violentina penteou-se diante do noivo. 

E) O repórter leu a própria notícia. 

 

10. Analise as afirmações sobre ao processo de formação das 

palavras e assinale a alternativa correta. 

I. A palavra segunda-feira é classificada como um pro-

cesso de hibridismo; 

II. A palavra vinagre é identificada pela aglutinação; 

III. A palavra inútil é formada pela derivação prefixal. 

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, apenas; 

B) I e II, apenas;  

C) II e III, apenas; 

D) I e III, apenas; 

E) I, II e III. 

 

 

MATEMÁTICA 
 

11. Certa avaliação escolar apresentou questões de Português 

e Matemática. As questões de cunho Matemático tinham 

pontuação 50% superior às questões de Português que valiam 

1 ponto cada. Um aluno que acertasse 100% da prova atingi-

ria 44 pontos. Se cada questão valesse um ponto, o aluno teria 

obtido 36 pontos. Quantos pontos atingiria se as questões de 

Matemática e Português valessem, respectivamente, 2 e 3 

pontos?  

A) 88 pontos  

B) 90 pontos  

C) 92 pontos  

D) 94 pontos  

E) 96 pontos 

 

12. Numa garagem há 36 meios de transportes entre carros e 

triciclos. Sabe-se que há, ao todo, 112 pneus. Neste caso 

existem: 

A) 9 carros  

B) 12 carros  

C) 22 carros 

D) 31 triciclos  

E) 32 triciclos  

 

13. A imagem abaixo representa, matematicamente: 

 
A) heptágono 

B) hexágono 

C) losango 

D) trapézio 

E) retângulo 

 

 

 

14. Assinale a única alternativa correta sobre operações com 

números naturais. 

A) 4 + 10 ÷ 2 = 7 

B) 16 – 10 ÷ (8 – 6) = 3 

C) 48 – 12 x 3 + 6 + 27 ÷ 3 = 333 

D) 108 – 12 x 9 + 9 = 9 

E) 12 + 48 ÷ 4 – 5 = 10 

 

15. Uma aplicação financeira, com capitalização simples, 

feita durante 8 meses a uma taxa de 2,50% ao mês, rendeu R$ 

720,00 de juros. Qual foi a quantia aplicada? 

A) R$ 3.780,00 

B) R$ 3.420,00 

C) R$ 3.600,00 

D) R$ 4.500,00 

E) R$ 4.680,00 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E 

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

16. O Brasil deve superar o Reino Unido e se tornar a sexta 

maior economia do mundo ao fim de 2011, segundo proje-

ções do Centro de Pesquisa Econômica e de Negócios 

(CEBR, na sigla em inglês) publicadas na imprensa britânica 

em 26 de dezembro de 2011. Com base nestas informações, 

assinale a alternativa que apresenta um país que apresenta um 

PIB, atualmente, menor que o Brasil. 

A) Estados Unidos 

B) Itália 

C) Alemanha 

D) Japão 

E) China  

 

17. No ano Passado houve um plebiscito em um Estado brasi-

leiro, o qual consultava a população sobre a divisão territorial 

em três estados. O plebiscito teve maioria contrária a divisão. 

Estamos falando de qual estado do Brasil? 

A) Tocantins 

B) Maranhão 

C) Pará 

D) Rondônia 

E) Goiás 

 

18. Sobre o Art. 76 da Lei Orgânica do Município de Linha-

res são estáveis, após três anos de efetivo exercício, os servi-

dores nomeados em virtude de concurso público. Ainda sobre 

este contexto, considere os itens abaixo e assinale a alternati-

va correta. 

I. A lei estabelecerá os critérios de avaliação para con-

firmação no cargo do servidor nomeado por concur-

so, antes da aquisição da estabilidade.  

II. O servidor público estável só perderá o cargo em 

virtude de sentença judicial transitada em julgado ou 

mediante processo administrativo, em que lhe seja 

assegurado ampla defesa.  

III. Invalidada por sentença judicial, a demissão do ser-

vidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocu-

pante da vaga, reconduzido ao cargo de origem, sem 

direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou 

posto em disponibilidade.  
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Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, apenas; 

B) I e II, apenas;  

C) II e III, apenas; 

D) I e III, apenas; 

E) I, II e III. 

 

19. Conforme o Art. 7º da Constituição Federal, são direitos 

dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem 

à melhoria de sua condição social, todos os itens relacionados 

abaixo, EXCETO: 

A) relação de emprego protegida contra despedida arbi-

trária ou sem justa causa, nos termos de lei comple-

mentar, que preverá indenização compensatória, 

dentre outros direitos; 

B) seguro-desemprego, em caso de desemprego invo-

luntário; 

C) fundo de garantia do tempo de serviço; 

D) piso salarial proporcional à extensão e à complexi-

dade do trabalho; 

E) remuneração do trabalho noturno similar ao diurno. 

 

20. Segundo o Art. 142 da Lei Orgânica do Município de 

Linhares, a política e as ações de saneamento básico são de 

natureza pública, competindo ao Município, com a assistência 

técnica e financeira do Estado, a oferta, a execução, a manu-

tenção e o controle de qualidade dos serviços delas decorren-

tes. Todas as alternativas abaixo são garantias da política de 

saneamento básico do Município, EXCETO:  

A) Abastecimento de água em quantidade suficiente pa-

ra assegurar a adequada higiene e conforto;  

B) Abastecimento de água com qualidade compatível 

com os padrões de potabilidade;   

C) Coleta e disposição dos esgotos sanitários, dos resí-

duos sólidos e drenagem das águas pluviais de forma 

a preservar o equilíbrio ecológico do meio ambiente;  

D) Coleta e disposição dos esgotos sanitários, isento da 

prevenção de ações danosas à saúde;  

E) Controle de vetores, sob a ótica da proteção à saúde 

pública. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. Com relação ao que prescreve a NR 18 sobre canteiro de 

obras e com base no texto 1 acima, escolha a opção correta. 

A) As instalações sanitárias não devem fazer parte do 

canteiro de obras.  

B) O canteiro de obras não precisa dispor de ambulató-

rio.  

C) Não é permitida a instalação de vestiário.  

D) É obrigatória a instalação de lavanderia no canteiro 

de obras.  

E) A área de lazer é opcional no canteiro de obras. 

 

22. Quanto à sinalização e ordem e limpeza em canteiros de 

obras, escolha a opção incorreta. 

A) A sinalização de segurança do canteiro de obras de-

ve alertar quanto à obrigatoriedade do uso de Equi-

pamento de Proteção Individual – EPI, específico 

para a atividade executada, com a devida sinalização 

e advertência próximas ao posto de trabalho.  

B) O canteiro de obras deve apresentar-se organizado, 

limpo e desimpedido, notadamente nas vias de circu-

lação, passagens e escadarias.  

C) É proibido manter lixo ou entulho acumulado ou ex-

posto em locais inadequados do canteiro de obras.  

D) É permitida a queima de lixo ou qualquer outro ma-

terial no interior do canteiro de obras com a finali-

dade de manter o ambiente livre de detritos.  

E) A sinalização de segurança em vias públicas deve 

ser dirigida para alertar os motoristas e pedestres e 

em conformidade com as determinações do órgão 

competente. 

 

23. Quanto ao uso de escada, rampas e passarelas e quanto às 

medidas de proteção contra quedas de altura, julgue os itens 

abaixo e assinale a alternativa correta.  

I. As aberturas no piso devem ter fechamento provisó-

rio resistente.  

II. É obrigatória a instalação de proteção coletiva onde 

houver risco de queda de trabalhadores ou de proje-

ção de materiais. 

III. As escadas de uso coletivo, rampas e passarelas para 

a circulação de pessoas e materiais devem ser de 

construção sólida e dotadas de corrimão e rodapé. 

IV. A transposição de pisos com diferença de nível igual 

ou inferior a 1,0 m (um metro) não devem ser feita 

por meio de escadas ou rampas.  

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I , apenas; 

B) II e III, apenas;  

C) I, II e III, apenas; 

D) I, III e IV, apenas; 

E) I, II, III e IV. 

 

24. Com base no texto anterior, e conforme a NR 4, que trata 

dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e 

em Medicina do Trabalho (SESMT) escolha a opção correta.  

A) É de competência do SESMT colaborar, quando so-

licitado, nos projetos e na implantação de novas ins-

talações físicas e tecnológicas da empresa.  

B) A obra de construção da escola é classificada como 

risco 2.  

C) A empresa não é obrigada a contratar técnico de se-

gurança no trabalho.  

D) Ao profissional especializado em Segurança e em 

Medicina do Trabalho é permitido o exercício de ou-

tras atividades na empresa, durante o horário de sua 

atuação no SESMT.  

E) Não faz parte das atribuições do técnico em seguran-

ça do trabalho manter permanente relacionamento 

com a CIPA - Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes. 
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25. Escolha a opção incorreta relacionada à CIPA.  

A) O treinamento dos membros da CIPA terá carga ho-

rária de 20h (vinte horas), distribuídas em no máxi-

mo 8h (oito horas) diárias e será realizada durante o 

expediente normal da empresa.  

B) O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a du-

ração de 1 (um) ano, permitida até duas eleições 

subsequentes. 

C) Cabe ao empregador proporcionar aos membros da 

CIPA os meios necessários ao desempenho de suas 

atribuições, garantindo tempo suficiente para a reali-

zação das tarefas constantes do plano de trabalho. 

D) É uma das atribuições da CIPA realizar, periodica-

mente, verificações nos ambientes e condições de 

trabalho visando à identificação de situações que ve-

nham a trazer riscos para a segurança e saúde dos 

trabalhadores.  

E) É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do 

empregado eleito para cargo de direção de CIPA 

desde o registro de sua candidatura até um ano após 

o final de seu mandato.  

 

26. A higiene do trabalho é uma ciência que lida com reco-

nhecimento, avaliação e controle de riscos ambientais, como 

riscos físicos, químicos e biológicos que, presentes no ambi-

ente, podem provocar doenças ou prejuízos à saúde ou ao 

bem-estar, desconforto ou ineficiência nos trabalhadores ou 

entre as pessoas da comunidade. Com essa informação e 

tendo em mente a Norma Regulamentadora 9 (NR 9), que 

trata de programas de prevenção de riscos ambientais - PPRA 

escolha a opção correta.  

A) A avaliação qualitativa deverá ser realizada sempre 

que necessária para comprovar o controle da exposi-

ção ou inexistência dos riscos já identificados e para 

dimensionar a exposição dos trabalhadores e para 

subsidiar o equacionamento das medidas de contro-

le.  

B) Atividades de escavação com geração de poeiras e a 

utilização de tinta acrílica para pintura em ambientes 

internos expõem os trabalhadores a agentes físicos.  

C) As radiações provenientes de operações de soldagem 

são exemplos de riscos químicos.  

D) Os gases, a umidade e o calor observados em obras 

de limpeza de rede urbana de esgoto e galerias são 

exemplos de agentes biológicos.  

E) Na fase de reconhecimento dos riscos devem-se ob-

servar as possíveis fontes geradoras dos agentes am-

bientais e a identificação das possíveis trajetórias e 

propagação no ambiente de trabalho. 

 

27. O eletricista de uma construtora sofreu um choque elétri-

co ao fazer a instalação de lâmpadas incandescentes no can-

teiro de obras. O eletricista caiu com suspeita de parada car-

diorrespiratória. Diante desse quadro, escolha a opção que 

traz a sequência recomendada para um atendimento de pri-

meiros socorros.  

A) Aplicar a técnica de respiração artificial; desobstruir 

as vias aéreas; levar a vítima ao hospital mais pró-

ximo; verificar sinais vitais.  

B) Desobstruir as vias aéreas; levar a vítima ao hospital 

mais próximo; verificar sinais vitais; aplicar a técni-

ca de respiração artificial.  

C) Levar a vítima ao hospital mais próximo; verificar 

sinais vitais; aplicar a técnica de respiração artificial; 

desobstruir as vias aéreas.  

D) Levar a vítima ao hospital mais próximo; aplicar a 

técnica de respiração artificial; desobstruir as vias 

aéreas; verificar sinais vitais.  

E) Verificar sinais vitais; desobstruir as vias aéreas; 

aplicar a técnica de respiração artificial; levar a víti-

ma ao hospital mais próximo. 

 

28. A respeito de prevenção e combate a incêndios, escolha a 

opção correta.  

A) Espuma é um agente extintor indicado para incêndio 

em equipamentos elétricos energizados.  

B) Papel, madeira e plástico constituem combustíveis 

de classe A.  

C) O gás carbônico (CO2) é um agente extintor indica-

do para combate a incêndios em metais pirofóricos.  

D) Incêndios em óleo combustíveis devem ser combati-

dos por jatos sólidos de água.  

E) Hidrantes são dispositivos de prevenção a incêndios 

acionados automaticamente quando há sobreaqueci-

mento nos locais de trabalho. 

 

29. A doença profissional é produzida ou desencadeada pelo 

exercício do trabalho e peculiar a determinada atividade. 

Como uma doença profissional, a silicose é  

A) Advinda da exposição à poeira de estanho.  

B) Pneumoconiose devida à poeira de sílica. 

C) Provocada por partículas de chumbo em suspensão.  

D) Desencadeada pela exposição a aerodispersóide ori-

ginado de fibras de amianto.  

E) Pneumonite por hipersensibilidade a poeira orgânica  

 

30. Nas atividades de segurança e prevenção de acidentes, a 

administração aplicada tem papel relevante no planejamento, 

implementação e acompanhamento sistemático das ações. 

Neste aspecto, as inspeções ou verificações de segurança 

surgem como importante atividade dentre as atribuições de 

um técnico de segurança e de membros de CIPA. Com essa 

informação, escolha a opção correta.  

A) As inspeções especiais são dirigidas a todos os equi-

pamentos, detalhes de instalação ou de operações, 

sem dia ou horário predeterminado, realizadas em si-

tuações de caráter extraordinário quando há indícios 

de problema que exige verificação mais profunda.  

B) São fases das inspeções, na sequência de ocorrência: 

observação; encaminhamento; aprovação final; re-

gistro; acompanhamento.  

C) As inspeções implicam em emissão de relatórios pa-

ra um futuro acompanhamento e detecção dos en-

volvidos ou culpados pelos transtornos no serviço de 

segurança. 

D) As inspeções denominadas periódicas são realizadas 

por agentes de órgãos oficiais, como do Ministério 

do Trabalho, ou motivadas por ação judicial.  

E) As inspeções de segurança possibilitam a determina-

ção e aplicação de meios preventivos e ajudam a fi-

xar nos empregados a mentalidade da segurança e da 

higiene do trabalho e melhoram o relacionamento 

entre o serviço de segurança e dos demais setores da 

empresa.  
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31. Segundo a NR-5, cabe ao Presidente da CIPA várias atri-

buições. Marque abaixo a alternativa correta, que indica uma 

destas atribuições.  

A) Acompanhar as reuniões da CIPA e redigir as atas, 

apresentando-as para aprovação e assinatura dos 

membros presentes.  

B) Substituir o Secretário nos seus impedimentos even-

tuais ou nos seus afastamentos temporários.  

C) Coordenar e supervisionar as atividades de secreta-

ria.  

D) Preparar as correspondências.  

E) Indicar o Vice-Presidente.  

 

32. Em relação ao Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

pode-se afirmar que:  

A) ele nunca deve ser utilizado em conjunto com o 

Equipamento Conjugado de Proteção Individual, que 

é todo aquele equipamento composto por vários dis-

positivos, que o fabricante tenha associado contra 

um ou mais riscos que possam ocorrer simultanea-

mente e que sejam suscetíveis de ameaçar a seguran-

ça e a saúde no trabalho.  

B) o EPI é todo dispositivo ou produto, de uso indivi-

dual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção 

de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a sa-

úde no trabalho. 

C) em nenhuma hipótese um profissional tecnicamente 

habilitado pode recomendar o EPI adequado à prote-

ção do trabalhador, pois somente o Serviço Especia-

lizado em Engenharia de Segurança e em Medicina 

do Trabalho (SESMT) ou a Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes (CIPA) tem este poder de 

indicar o EPI adequado.  

D) alguns tipos de equipamentos de proteção individual 

poderão ser postos à venda ou utilizados sem a indi-

cação do Certificado de Aprovação (CA), expedido 

pelo órgão nacional competente em matéria de segu-

rança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho 

e Emprego.  

E) a empresa é obrigada a fornecer aos empregados, 

gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito 

estado de conservação e funcionamento, nas seguin-

tes circunstâncias: enquanto as medidas de proteção 

coletiva estiverem sendo implantadas; p ara atender 

a situações de emergência; e, algumas vezes, quando 

as medidas de ordem geral não oferecerem completa 

proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou 

de doenças profissionais e do trabalho.  

 

33. Segundo a NR-6, quanto aos tipos de Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI) utilizados para a proteção dos 

membros superiores, é correto afirmar que:  

A) o creme protetor de segurança é considerado um tipo 

de Equipamento de Proteção Individual, porém não 

pode ser aplicado para proteção dos membros supe-

riores contra agentes químicos.  

B) a calça de segurança serve para proteção das pernas 

contra: agentes a brasivos e escoriantes, respingos de 

produtos químicos, agentes térmicos e umidade pro-

veniente de operações com uso de água.  

C) a manga de segurança é utilizada para proteção do 

braço e do antebraço contra: choques elétricos, agen-

tes abrasivos e escoriantes, agentes cortantes e perfu-

rantes, umidade proveniente de operações com uso 

de água e agentes térmicos.  

D) a luva de segurança não pode ser empregada para 

proteção das mãos contra choques-térmicos e vibra-

ções.  

E) a perneira de segurança é empregada para proteção 

da perna contra: agentes abrasivos e escoriantes, 

agentes térmicos, respingos de produtos químicos, 

agentes cortantes e perfurantes e umidade provenien-

te de operações com uso de água.  

 

34. Quanto aos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), 

assinale a alternativa que expressa os verdadeiros deveres do 

empregador e do empregado, respectivamente:  

A) cabe ao empregador comunicar ao Ministério do 

Trabalho qualquer irregularidade observada no EPI 

adquirido e cabe ao empregado comunicar ao em-

pregador qualquer alteração que o torne o EPI im-

próprio para uso. 

B) cabe ao empregador orientar e treinar o trabalhador 

sobre o uso adequado, guarda e conservação e cabe 

ao empregado adquirir o EPI de sua preferência.  

C) cabe ao empregador exigir o uso do EPI e cabe ao 

empregado a decisão de usá-lo se lhe for convenien-

te.  

D) cabe ao empregador exigir o uso do EPI e cabe ao 

empregado adquirir o EPI de sua preferência.  

E) cabe ao empregador substituir imediatamente o EPI 

quando danificado ou extraviado e cabe ao empre-

gado a decisão de usá-lo se lhe for conveniente. 

 

35. A análise global do PPRA (Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais) para avaliação do seu desenvolvimento e 

realização dos ajustes necessários e estabelecimento de novas 

metas e prioridades, deverá ter qual periodicidade?  

A) Sempre que necessário e pelo menos uma vez ao 

ano.  

B) Sempre que necessário e pelo menos uma vez, a ca-

da dois anos.  

C) Sempre que necessário e pelo menos uma vez, a ca-

da três anos.  

D) A cada quatro anos.  

E) A cada cinco anos. 

 

36. O exercício de trabalho em condições de insalubridade 

assegura ao trabalhador a percepção de adicional, incidente 

sobre o salário mínimo da região, respectivamente para insa-

lubridade de grau máximo, médio e mínimo de:  

A) 40%, 20% e 10%.  

B) 100%, 75% e 50%.  

C) 60%, 40% e 20%.  

D) 75%, 50% e 25%.  

E) 25% independente do grau de insalubridade.  
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37. O trabalho sob calor extremo pode ser considerado como 

um fator de insalubridade. Segundo o Anexo no 3 da NR-15, 

pode ser considerada verdadeira a seguinte afirmação:  

A) Os períodos de descanso que se fizerem necessários 

durante a jornada de trabalho não devem ser consi-

derados como tempo de serviço para todos os efeitos 

legais.  

B) Considera-se como local de descanso, um ambiente 

termicamente mais ameno, no qual o trabalhador 

possa ficar em repouso sem exercer qualquer tipo de 

atividade para que possa se recuperar do trabalho 

feito sob elevadas temperaturas.  

C) A taxa de metabolismo de um trabalhador varia de 

acordo com o Índice de Bulbo Úmido Termômetro 

de Globo (IBUTG). Para um trabalho leve a taxa de 

metabolismo varia entre 500 a 700 Kcal/h, já para 

um trabalho moderado esta taxa varia entre 701 a 

900 Kcal/h e, por fim, esta taxa para um trabalho pe-

sado fica sempre acima de 901 Kcal/h. 

D) A exposição ao calor pode ser avaliada com um apa-

relho denominado termômetro de globo que fornece 

o Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo 

(IBUTG).  

E) Em função do tipo de atividade (leve, moderada ou 

pesada) e do Índice de Bulbo Úmido Termômetro de 

Globo (IBUTG), é possível determinar o regime de 

trabalho ao qual o indivíduo pode ser submetido.  

 

38. Nas atividades e operações insalubres, bem como nas 

atividades incompatíveis com o asseio corporal, que expo-

nham os empregados a poeiras e produtos graxos e oleosos, 

serão exigidos nos vestiários:  

A) chuveiros com água quente.  

B) dois armários para cada trabalhador.  

C) possibilidade de dois banhos por dia.  

D) armários de compartimento duplo.  

E) dispositivo específico para roupas sujas. 

 

39. A cor indicada para as canalizações de inflamáveis e 

combustíveis de alta viscosidade é:  

A) Amarelal.  

B) Branca.  

C) Verde.  

D) Preta.  

E) Laranja.  

 

40. De acordo com a NR – 26, a cor vermelha é empregada 

para identificar:  

A) chuveiros de segurança.  

B) eletrodutos. 

C) caixas de equipamento de socorro de urgência.  

D) mangueira de acetileno (solda oxiacetilênica).  

E) zonas de segurança.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




