
CARGO:  TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

FRASE PARA EXAME GRAFOTÉCNICO (TRANSCREVA NO QUADRO DE SEU CARTÃO DE RESPOSTAS)

“Estou sempre alegre - essa é a maneira de resolver os problemas da vida.”

M09 V
ATENÇÃO: VERIFIQUE SE
CÓDIGO E PROVA DESTE
CADERNO DE QUESTÕES
CONFEREM COM O SEU
CARTÃO DE RESPOSTAS

PROVA

MANHÃ

1. Este contém questões de múltipla escolha, cada uma com 5 opções A, B,C, D e E.

2. Ao receber o material, verifique no seu nome, número de inscrição, data de nascimento,

cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas

reclamações posteriores.

3. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde corretamente a cada

uma delas. O será o único documento válido para a correção eletrônica. O

preenchimento do e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do

candidato. Não haverá substituição do , por erro do candidato.

4. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta,

o espaço correspondente à letra a ser assinalada.

- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .

- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de

uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença

do coordenador local.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada do seu efetivo

início, .

7. Você só poderá levar este caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da prova.

8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova neste e no

. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.

9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário

de início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o

.

11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o . Não esqueça

seus pertences.

12. O será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no

Cronograma.
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Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

[...] Vai daí, acompanho meio distraída a
celeuma em torno de alguma cena tórrida numa das
camas do , programa a que assisti há
anos, quando ele se iniciava, achando bobamente
que aquilo não iria durar. Depois vi fragmentos e ouvi
comentários, o suficiente para notar que a
vulgaridade se perpetua e toma conta sem que se
perceba: fica natural. Há quem vá me achar
antiquada, alienada, severa. Não imagino que a
gente deva usar saia comprida, manga idem, feito
freiras de antigamente. Detesto a antiga hipocrisia em
assuntos sexuais. Naturalidade e liberdade são
positivas, mas a gente não precisava exagerar...
Precisamos, já grandinhas, usar saia tão curta que a
maioria fica tentando puxar um centímetro mais para
baixo, num desconforto idiota? Precisamos, homens
e mulheres, fingir que sexo é só o que importa, ou em
idade avançada expor peles murchas em
profundíssimos decotes como se o tempo nos tivesse
ignorado? Um pouco de recato é questão de higiene,
diz uma amiga minha, jovem e sensata. Mas haja
coragem para nadar contra a correnteza, em quase
todos os assuntos e modismos deste nosso tempo.

[...]
Não sei se o progresso se mede pela

vulgaridade. Não sei se avanço se calcula conforme a
deselegância, e se ascender socialmente implica
baixar as calças, levantar a saia, tirar o que sobrou do
sutiã. Tenho dúvidas. Tenho insegurança a respeito
do que representam essas drásticas mudanças, do
antigo primeiro tímido beijo na boca cheio de
encantamento e mistério, e esse atual, muitas
vezes ainda na infância, no qual vale tudo e meninas
engravidam sem saber – e sem saber de quem –
nesses falsamente inocentes joguinhos eróticos em
salões de festas, quando a luz diminui, ou dentro de
piscinas sem adulto por perto, mas com bebida.

Escrevi há tempos dois artigos dizendo que
família deveria ser careta: cada dia me convenço
mais de que toda a sociedade deveria ser um
pouquinho mais careta. Com jovens menos
pressionados a enveredar precocemente por uma
sexualidade que ainda não é a deles nem psíquica
nem biologicamente. Com adultos que não precisem
inventar uma modernidade fictícia, mas ser amorosos
e responsáveis – mais naturalmente alegres, não
tendo de se expor de corpo e alma, feito, diz minha
amiga Lygia Fagundes Telles, “carne em gancho de
açougue”. Essa aceleração no escrachado, no
pretensamente liberado, essa ânsia de ser uma
celebridade, de ser notado (não necessariamente
amado), essa exigência de ter imediatamente um
emprego bom, fácil, muito bem pago, e todas as

Compostura e caldo de galinha

Big Brother

ficar

LÍNGUA PORTUGUESA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

sensações que o mundo (da fantasia) pode oferecer,
depressa, logo, agora, não têm volta. Pois a
construção de uma vida, uma profissão, uma pessoa,
importa pouco diante da onda de caricaturas de
mulheres, homens ou gays que invade nossas
telinhas e respinga no nosso colo. E o mundo gira
para a frente. Tudo está virando um grande cenário de
reality show? Que reality, aliás? Pois não me parece
que essa seja a realidade concreta. E é isso que
alimenta minha esperança de que, apesar de tudo, se
afirme e espalhe a velha mania do bom gosto e da
compostura, que, como caldo de galinha, nunca fez
mal a ninguém.
(LUFT Lya. in: , 1/2/2012.)Revista Veja

Questão 01

Assinale a única opção que tem base no texto.

A) O maior objetivo da autora, no texto, é criticar o
comportamento leviano dos participantes de
programas de reality show.

B) O tradic ional ismo, um dos traços da
personalidade da autora, a impede de enxergar as
mudanças por que passa a sociedade.

C) De tanto assistir ao Big Brother, a autora começa a
perceber seu conteúdo como algo natural,
embora não concorde com o formato do
programa.

D) Embora se considere antiquada, a autora
compreende as mudanças na juventude no que
diz respeito ao interesse por alguns programas
televisivos.

E) A autora lança mão de um episódio ocorrido em
um programa televisivo para fazer uma crítica à
sociedade atual.

Questão 02

Em uma das frases abaixo, a autora lança mão da
linguagem conotativa. Aponte a opção em que isso
acontece.

A) “[...] programa a que assisti há anos, quando ele
se iniciava, achando bobamente que aquilo não
iria durar.”

B) “Mas haja coragem para nadar contra a
correnteza, em quase todos os assuntos e
modismos [...].”

C) “Detesto a antiga hipocrisia em assuntos sexuais.”
D) “Tenho insegurança a respeito do que

representam essas drásticas mudanças [...]”
E) “[...] caldo de galinha, nunca fez mal a ninguém.”
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Marque a alternativa que pode substituir, sem
alteração de sentido, a conjunção destacada em:
“Naturalidade e liberdade são positivas, MAS a gente
não precisava exagerar...”

A) portanto
B) pois
C) por conseguinte
D) todavia
E) conquanto

Questão 06

A oração subordinada destacada em: “[...] cada dia
me convenço mais DE QUE TODA A SOCIEDADE
DEVERIA SER UM POUQUINHO MAIS CARETA.”
classifica-se como:

A) substantiva objetiva direta.
B) adverbial consecutiva.
C) substantiva completiva nominal.
D) substantiva objetiva indireta.
E) adverbial conformativa.

Questão 07

Questão 05

Assinale a opção que apresenta o processo de
formação da palavra VULGARIDADE.

A) composição por justaposição.
B) composição por aglutinação.
C) derivação prefixal.
D) derivação sufixal.
E) derivação regressiva.

Questão 04

Assinale a opção em que o termo destacado foi
corretamente substituído por um pronome pessoal
oblíquo.

A) “Depois vi FRAGMENTOS [...]”
Depois lhes vi...

B) “[...] a gente deva usar SAIACOMPRIDA[...]”
...a gente deva usar-lhe...

C) “[...] do que representam ESSAS DRÁSTICAS
MUDANÇAS [...]”
...do que representam-las...

D) “[...] que invade NOSSAS TELINHAS e respinga
no nosso colo.”
...que invade-nas e respinga no nosso colo.

E) “[...] nunca fez malANINGUÉM”.
...nunca lhe fez mal.

Questão 03

De acordo com o texto:

A) É difícil ter uma conduta diferente da que a
sociedade impõe.

B) Os jovens, ao contrário dos adultos, sentem-se
impulsionados a corresponder ao modelo social.

C) A ânsia por prolongar a juventude é uma
necessidade natural do ser humano.

D) A autora demonstra preconceito quanto a
assuntos sexuais e gostaria que tudo fosse como
antigamente.

E) A amiga da autora costuma repreendê-la quando
ela demonstra falta de compostura.

Em: “[...] importa pouco diante da onda de caricaturas
de mulheres [...]” detectamos uma figura de
linguagem.Aponte-a.

A) Anáfora
B) Metáfora
C) Prosopopeia
D) Eufemismo
E) Pleonasmo

Questão 08

Em qual das frases abaixo o pronome foi colocado de
acordo com a norma culta da língua?

A) Jamais interessei-me por este programa.
B) Espero que resolvam-se logo todos os problemas.
C) O rapaz arriou na cadeira, deixando-se ficar

quieto.
D) Ontem apresentou-se uma nova cantora neste

teatro.
E) Quem interessou-se por esta programação?

Questão 10

O adjetivo destacado em “PROFUNDÍSSIMOS
decotes” foi flexionado no grau:

A) comparativo de superioridade.
B) comparativo de inferioridade.
C) superlativo absoluto sintético.
D) superlativo absoluto analítico.
E) superlativo relativo de superioridade.

Questão 09
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Assinale a opção em que ocorre ERRO de regência
ao se modificar a frase do texto: “[...] programa a que
assisti há anos [...].”

A) programa com que simpatizei há anos.
B) programa de que não gostei há anos.
C) programa a que me referi há anos.
D) programa de que detestei há anos.
E) programa pelo qual me guiei há anos.

Questão 13

Questão 12

Assinale a opção em que a lacuna deve ser
preenchida com a primeira palavra entre parênteses.

A) O motorista do caminhão foi pego em
___________ . (flagrante – fragrante)

B) A moça saiu chorando depois de ser
___________ pelo namorado. (distratada –
destratada)

C) Ele estendeu-lhe a mão, mas a moça dispensou o
___________. (comprimento – cumprimento)

D) O ___________ de futebol estava repleto de
torcedores. (estágio – estádio)

E) A multa pela ___________ no trânsito seria
altíssima. (inflação – infração)

Assinale a opção que completa, correta e
respectivamente, as lacunas da frase abaixo.

O diretor dirigiu-se ___ mesa, puxou ___ cadeira
que estava ___ direita e sentou-se para assistir ___
palestra.

A) a – à – a – à
B) à – a – a – à
C) a – a – a – à
D) a – a – à – a
E) à – a – à – à

Questão 11

Que alternativa completa correta e respectivamente
as lacunas da frase abaixo?

Uma sociedade ___________ é aquela em que
tanto os ___________ quanto aqueles das camadas
mais baixas têm ___________ de seus problemas e
tentam resolvê-los em conjunto.

A) harmoniosa – privilegiados – conciência
B) harmoniosa – privilegiados – consciência
C) harmoniosa – previlegiados – coinciência
D) armoniosa – privilegiados – consciência
E) armoniosa – previlegiados – consciência

Questão 14

Assinale a opção em que a classe gramatical da
palavra destacada foi corretamente indicada entre
parênteses.

A) “Vai daí, acompanho meio distraída a CELEUMA
em torno de alguma cena tórrida [...]” (substantivo)

B) “Um pouco de recato é questão de HIGIENE [...]”
(adjetivo)

C) “Não sei se avanço se calcula CONFORME a
deselegância [...]” (preposição)

D) “Tenho insegurança A respeito do que
representam essas drásticas mudanças [...]”
(artigo)

E) “[...] cheio DE encantamento e mistério [...]”
(conjunção)

Questão 15

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Questão 16

Assinale a alternativa correta.

A) São admissíveis, no processo, as provas obtidas
por meios ilícitos.

B) A lei jamais poderá restringir a publicidade dos
atos processuais.

C) O preso não possui direito à identificação dos
responsáveis por sua prisão.

D) Conceder-se-á sempre que a falta
de norma regulamentadora torne inviável o
exercício dos direitos e liberdades constitucionais
e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à
soberania e à cidadania.

E) O Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos.

habeas corpus

Questão 17

Segundo a Constituição Federal, no que tange aos
Direitos e Garantias Fundamentais, é correto afirmar:

A) No caso de iminente perigo público, a autoridade
competente poderá usar de propriedade
particular, sendo descabida a indenização ao
proprietário por eventual dano cometido.

B) Aos autores pertence o direito exclusivo de
utilização, publicação ou reprodução de suas
obras, sendo estas intransmissíveis aos seus
herdeiros.

C) São assegurados, nos termos da lei, a proteção às
participações individuais em obras coletivas e à
reprodução da imagem e voz humanas, exceto
nas atividades desportivas.

D) Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a
permanecer associado.

E) O direito de propriedade não é garantido no
ordenamento jurídico pátrio.
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“Prestar serviços de atendimento à saúde da
população, de assistência pública, e de proteção e
garantias às pessoas portadoras de deficiência de
qualquer natureza.” Segundo a Lei Orgânica
municipal de Sooretama, esta é uma atribuição que
compete:

A) exclusivamente ao Município.
B) exclusivamente ao Estado.
C) ao Município, concorrente ou supletivamente com

a União e o Estado.
D) exclusivamente à União.
E) ao Município, concorrente com a União.

Questão 19

“Resolver definitivamente sobre convênios ou
acordos que acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio municipal.” Tal assertiva,
segundo a Lei Orgânica municipal de Sooretama,
compete:

A) ao chefe do Poder Executivo municipal.
B) exclusivamente à Câmara Municipal.
C) ao Governador.
D) à Câmara Municipal e ao Governador,

concorrentemente.
E) ao Tribunal de Contas Municipal.

Questão 20

Segundo a Lei Orgânica municipal de Sooretama, é
correto afirmar:

A) É vedado ao Município recusar fé aos
documentos públicos.

B) É permitido ao Município criar distinções entre
brasileiros ou preferências entre si.

C) Compete ao Município instituir e arrecadar
tributos de sua competência; entretanto não lhe
compete fixar as tarifas dos serviços municipais.

D) É vedado ao Município estabelecer as servidões
administrativas necessárias à realização de seus
serviços.

E) É vedado ao Município disciplinar a utilização dos
logradouros públicos.

Questão 18

No Windows XP, para abrir com o uma janela
de , é necessário:

A) um clique com o botão acionador.
B) um duplo clique com o botão acionador.
C) arrastar e soltar o .
D) um clique inverso com o botão auxiliar.
E) três cliques consecutivos e simultâneos com o

botão acionador.

mouse
popup

mouse

Questão 21

Questão 22

No Windows XP, o ícone de atalho na área de trabalho
possui uma característica marcante. É sua
característica:

A) apresenta um tom esmaecido para diferenciá-lo
de um ícone que não é um atalho.

B) apresenta uma seta no seu canto inferior.
C) apresenta impedimento na sua criação por um

usuário comum, devendo ser criado apenas pelo
administrador.

D) possui pouca utilização, pois não agiliza o acesso.
E) é criado por meio do menu ferramentas, comando

“novo atalho”.

Questão 23

São características dos estilos no Word 2003,
EXCETO:

A) permitem a identificação de um conjunto de
formatos para um texto.

B) podem ser identificados por um nome.
C) podem ser criados ou alterados pelo menu

ferramentas por meio do comando “estilo”.
D) apresentam como alguns dos tipos de estilo:

corpo de texto, legenda e normal.
E) permitem a agilização na criação de documentos.

São tipos de dados existentes no Excel 2003:

A) número, texto, data e lógico (boolean).
B) lógico, texto, gráfico e data.
C) data, número, lógico e gráfico.
D) texto, número, gráfico e lógico.
E) gráfico, data, texto e número.

Questão 24

INFORMÁTICA BÁSICA
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Questão 26

O Técnico de Segurança do Trabalho de uma
indústria de cosméticos realizou cinco avaliações
ambientais de ruído durante um período de 8 horas
contínuas no posto de trabalho do operador de
produção. Na tabela abaixo, foram registrados os
níveis de ruído encontrados em cada uma das
avaliações e o tempo de exposição a que o
trabalhador ficou exposto a cada uma delas.

Segundo a Norma Técnica da Fundacentro NHO 01,
a dose é de:

A) 1,00 (100%)
B) 1,25 (125%)
C) 1,50 (150%)
D) 1,75 (175%)
E) 2,00 (200%)

O exercício do trabalho em condições consideradas
insalubres segundo a NR 15, assegura ao
trabalhador a percepção de adicional sobre o salário
mínimo de 10% (mínimo); 20% (médio); ou
40% (máximo). Das atividades insalubres abaixo, a
única considerada de grau médio pela qual o
trabalhador fará jus aos 20% é o trabalho com:

A) ar comprimido.
B) compostos de chumbo.
C) radiação não ionizante.
D) manganês e seus compostos.
E) lixo urbano (coleta e industrialização).

Questão 27

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Número de avaliações ambientais 1 2 3 4 5
Níveis de ruído encontrado em dB(A) 85 88 94 85 91

Tempo de exposição a este nível
de ruído (minutos)

240 60 30 120 30

Analise as seguintes sentenças:

I. O correio eletrônico do tipo cliente-servidor
permite a criação e a leitura dos pelo
cliente em modo , sendo necessária a
conexão apenas para enviar e receber
mensagens novas do servidor.

II. Um webmail é um serviço da web que necessita
de um específico do tipo cliente, além do

para acesso ao servidor.
III. “O Eudora, o Outlook e o Mozilla Thunderbird” são

exemplos de aplicativos de correio eletrônico.

Assinale a alternativa correta.

A) Apenas a I está correta.
B) Apenas a II está correta.
C) Apenas a III está correta.
D) Apenas I e II estão corretas.
E) Apenas I e III estão corretas.

e-mails
off-line

software
browser

Questão 25

Quando em um ambiente de trabalho, não existe
condições de segurança, higiene e saúde adequadas
para se trabalhar, os trabalhadores podem contrair
doenças ocupacionais. A doença ocupacional
denominada asbestose é provocada pela exposição
ao agente químico:

A) cobre.
B) cobalto.
C) fósforo.
D) amianto.
E) manganês.

Questão 28

Em uma indústria de alimentos que trabalha
200.000 horas/mês, ocorreram 12 acidentes de
trabalho no primeiro semestre de 2011, conforme
dados estatísticos fornecidos na tabela abaixo.

Tabela: Dados Estatísticos

A taxa de frequência de acidentados acumulada no
período é de:

A) 6,00
B) 10,00
C) 12,00
D) 15,00
E) 20,00

Questão 29

Meses
Número de acidentes

com lesão com
afastamento

Número de acidentes
com lesão sem

afastamento
Janeiro 1 1

Fevereiro - 2
Março 1 1
Abril 2 2
Maio - -
Junho 1 1
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O estudo realizado por intermédio de modelos
matemáticos para previsão dos impactos danosos às
pessoas, instalações e ao meio ambiente, com base
em limites de tolerância estabelecidos por meio de
parâmetros técnicos para os efeitos de sobpressão
advinda de explosões, radiações térmicas
decorrentes de incêndio e efeitos tóxicos advindos da
exposição a uma alta concentração de substâncias
químicas, por um curto período de tempo, é
denominado de análise de:

A) risco.
B) perigo.
C) gravidade.
D) probabilidade.
E) vulnerabilidade.

Questão 33

A asfixia pode ser definida como uma parada
respiratória, com o coração ainda funcionando. É
causada por certos tipos de traumatismos como
aqueles que atingem a cabeça, a boca, o pescoço, o
tórax, provocados por fumaça no decurso de um
incêndio, por afogamento, em soterramento, entre
outros acidentes, ocasionando dificuldade
respiratória, levando à parada respiratória.
O sinal mais importante dessa situação é a(o):

A) falta de pulso.
B) contração das mãos.
C) dilatação das pupilas.
D) espasmos musculares.
E) aumento da temperatura corpórea.

Questão 32

Segundo a NBR 12962:1998 – Inspeção,
manutenção e recarga em extintores de incêndio –
Procedimento, é considerada como manutenção de
segundo nível a(o):

A) limpeza dos componentes aparentes.
B) reaperto de componentes roscados que não

estejam submetidos à pressão.
C) verificação das partes internas e externas, quanto

à existência de danos ou corrosão.
D) colocação do quadro de instruções.
E) conferência, por pesagem, da carga de cilindros

carregados com dióxido de carbono.

Questão 30

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços
privados contratados ou conveniados que integram o
Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de
acordo com as diretrizes previstas no Art. 198 da
Constituição Federal, obedecendo ainda a
determinados princípios. São princípios do SUS a:

A) universalidade, integralidade e igualdade.
B) ética, universalidade e integralidade.
C) universalidade, comprometimento e ética.
D) igualdade, ética e comprometimento.
E) integralidade, comprometimento e igualdade.

Questão 31

A organização do trabalho deve se adequar à
natureza do trabalho a ser executado e às
características psicofisiológicas dos trabalhadores.
Face ao exposto, é correto afirmar que na
organização do trabalho deve-se levar em
consideração, no mínimo, o(a):

A) determinação do conteúdo de tempo.
B) planejamento mensal da produção.
C) velocidade do ar que não deve ser superior a

0,75 m/s.
D) iluminação geral que deve ser uniformemente

distribuída e difusa.
E) índice de temperatura efetiva que deve ficar

compreendido entre 20 e 23 °C.

Questão 34

Ao realizar uma avaliação de risco de uma
determinada tarefa de um posto de trabalho, o
Técnico de Segurança conclui que a probabilidade
(frequência) é alta e que o potencial de gravidade
(consequência) é baixo. A avaliação de risco
considerada é:

A) desprezível.
B) menor.
C) moderado.
D) sério.
E) crítico.

Questão 35
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A NR 32 – Segurança e Saúde no Trabalho em
Serviços de Saúde – estabelece que os
trabalhadores que realizam a manutenção de
máquinas e equipamentos, além do treinamento
específico para sua atividade, devem também ser
submetidos à capacitação inicial e de forma
continuada, com o objetivo de mantê-los
familiarizados com os seguintes princípios abaixo,
com EXCEÇÃO de:

A) higiene pessoal.
B) risco físico, químico e biológico.
C) sinalização.
D) rotulagem preventiva.
E) primeiros socorros.

Questão 36

A NR 5 – 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. Com relação à CIPA, é correto
afirmar que:

A) a carga horária mínima do curso de CIPA é de
8 horas.

B) o presidente da CIPA será escolhido pelos
representantes titulares dos empregados eleitos.

C) o mandato dos membros eleitos da CIPA terá a
duração de dois anos, permitida uma reeleição.

D) a CIPA tem por atribuição a elaboração do
Programa de Prevenção de RiscosAmbientais.

E) são atribuições conjuntas do presidente e do
vice-presidente da CIPA, a constituição da
Comissão Eleitoral.

Questão 37

Com relação às competências dos Serviços
Especializados em Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho – SESMT, analise as
afirmativas abaixo.

I. O SESMT, quando solicitado, deverá colaborar
nos projetos e na implantação de novas
instalações físicas e tecnológicas da empresa,
exercendo sua competência técnica.

II. Esclarecer e conscientizar os empregados sobre
os acidentes do trabalho, as doenças
ocupacionais e endêmicas, estimulando-os em
favor da prevenção.

III. Registrar mensalmente os dados atualizados de
acidentes do trabalho, doenças ocupacionais e
agentes de insalubridade, em atendimento às
determinações legais estabelecidas em
documentos e os prazos determinados pelo MTE.

IV. Responsabilizar-se, legalmente pela orientação
quanto ao cumprimento dos dispostos nas
normas regulamentadoras aplicáveis às
atividades executadas pela empresa e/ou seus
estabelecimentos.

São corretas as afirmações:

A) I e III, apenas.
B) II e IV, apenas.
C) I, II e III, apenas.
D) II, III e IV, apenas.
E) I, II, III e IV.

Questão 38

O termo biossegurança signif ica VIDA +
SEGURANÇA e em sentido amplo é conceituado
como a vida livre de perigos. Tem como princípio a
prevenção, minimização e eliminação dos riscos
visando à saúde do homem, dos animais, à
preservação do meio ambiente e à qualidade dos
resultados.

Com relação à biossegurança, é correto afirmar que:

A) a poeira, o ruído e o vírus são, respectivamente,
considerados como riscos biológicos, químicos e
físicos.

B) a Comissão Técnica Nacional de biossegurança
encontra-se vinculada ao Ministério da Saúde.

C) compete ao Ministério da Agricultura a política
nacional de biossegurança.

D) transgênico refere-se ao que foi geneticamente
modificado ou alterado.

E) segundo a NR 32, o risco biológico classificado
como 4 é considerado risco individual baixo para o
trabalhador.

Questão 39
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Fogos em combustíveis sólidos que liquefazem por
ação do calor, como graxas, substâncias líquidas que
evaporam e gases inflamáveis, que queimam
somente na superfície, podendo ou não deixar
resíduos, são considerados:

A) ClasseA.
B) Classe B.
C) Classe C.
D) Classe D
E) Classe E.

Questão 40




