
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 
 

CARGO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
DATA: 29/04/2012 - PERÍODO: TARDE 

EDITAL 01/2012 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 40 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para 

rascunho. 
2. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes 

no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de sala. 
3. Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA 

utilizando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta. 
4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 

preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição. 
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita 

com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim. 
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é 

personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 
7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, bem como 

qualquer outro tipo de rasura. 
8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c) e 

(d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa 
para cada questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. 

Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos 

e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta. 
12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, 

que deverão conter sua assinatura. 
13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 3h00min. 
14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 (uma) hora do 

seu início. 
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A Formiga e a Pomba 
 

Uma Formiga estava na margem de um rio bebendo água, e sendo arrastada pela forte correnteza, estava prestes a se afogar. Uma 
Pomba, que estava em uma árvore, sobre a água observando tudo, arranca uma folha e a deixa cair na correnteza perto da mesma. 
Subindo na folha a Formiga flutua em segurança até a margem. Eis que pouco tempo depois, um caçador de pássaros, escondido 
pelas folhas da árvore, se prepara para apanhar a Pomba, colocando visgo no galho onde ela descansa, sem que ela perceba o 
perigo. A Formiga, percebendo sua intenção, dá-lhe uma ferroada no pé. Do susto, ele deixa cair sua armadilha de visgo, e isso dá 
chance para que a Pomba acorde e voe para longe, a salvo. 

Autor: Esopo 
 

Moral da História: Quem é grato de coração, sempre encontrará uma oportunidade para demonstrar sua gratidão. 
 
As fábulas sempre trazem uma lição de moral, responda as questões abaixo: 
 
01 - Segundo o texto assinale a alternativa que justifique a ajuda da Pomba a Formiga: 
a) A pomba esperava ser recompensada. 
b) A pomba ajudou, pois estava observando o fato, e percebeu que a Formiga correia perigo. 
c) A Formiga começou a gritar e a pedir socorro e então a Pomba se sensibilizou e resolveu ajudá-la. 
d) A Pomba devia um favor para a Formiga. 
 
02 - Os verbos desempenham uma função de ação, assinale a alternativa correspondente a ação do verbo “apanhar”, no 
texto: 
a) ser espancado: apanhar uma surra.   c) prender: apanhar um ladrão. 
b) contrair: apanhar uma moléstia.    d) agarrar, prender. 
 
03 - Na expressão “dá-lhe”, identifique nas alternativas abaixo o pronome “lhe”: 
a) pronome pessoal do caso reto.   c) pronome obliquo átonos. 
b) pronome indefinido.    d) pronome obliquo tônico. 
 
04 - Assinale a justificativa correta na concordância nominal “a salvo”: 
a) Por ser “salvo” considerado um adjetivo variável. 
b) Por ser “salvo” considerado uma preposição. 
c) A colocação está incorreta, sendo que a concordância correta seria: a salva. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
05 - Qual a diferença entre as colocações: “Uma Formiga” e “A Formiga”: 
a) Não há diferença nenhuma. 
b) Uma é um artigo indefinido e “a” é um artigo definido. 
c) Uma Formiga é a formiga amiga e A Formiga é a conhecida. 
d) Uma Formiga abrange a classe de formigas e A Formiga é desconhecida da Pomba. 
 
06 - Assinale a alternativa em que aparecem corretamente o plural das seguintes palavras:  arrasta, afogar, margem, folha, 
intenção: 
a) arrastas, afogas, margems, folhas, intençãos.  c) arrastam, afogam, margens, folhas, intenções. 
b) arrastam, afogam, margem, folham, intensam.  d) arrastães, afogães, folhas, intençães. 
 
07 - São considerados sinônimos de “arrancar”: 
a) arrebatar, desgarrar.   c) puxar, separar. 
b) desagregar, extrair.   d) todas as alternativas anteriores. 
 
08 - As palavras recebem uma classificação em relação ao número de sílabas, assinale a alternativa que justifique a divisão 
silábica das seguintes palavras retiradas do texto: correnteza, pé, pássaro, visgo e ferroada: 
a) monossílaba, dissílaba, trissílaba, dissílaba, polissílaba. 
b) trissílaba, polissílaba, monossílaba, dissílaba, trissílaba. 
c) polissílaba, monossílaba, trissílaba, dissílaba, polissílaba. 
d) trissílaba, monossílaba, polissílaba, dissílaba, trissílaba. 
 
09 - Assinale a alternativa que corresponde ao antônimo da palavra nunca: 
a) jamais. 
b) sempre. 
c) nunca. 
d) amanhã. 
 
10 - Parônimos são palavras que apresentam significados diferentes, embora parecidos na pronúncia ou na grafia, assinale 
a alternativa correta em relação a parônimos: 
a) Acender, ascender.   c) Estória, história. 
b) Estrato, extrato.   d) Nenhuma das alternativas anteriores. 



 

11 - Gabriel comprou 3 bonés e 5 cuecas por R$ 206,70. Se ele tivesse comprado 2 bonés e 2 cuecas teria pago R$ 107,80. O 
valor pago por cada boné foi: 
a) R$ 31,40.   c) R$ 35,90. 
b) R$ 34,10.   d) R$ 39,50. 
 
12 - Ana aplicou determinado capital à taxa de juros simples de 15% a.a. na condição de que só retiraria o montante 
quando este fosse equivalente ao triplo do capital aplicado. Ana fez a retirada do montante após: 
a) 20 anos.   c) 10 anos. 
b) 160 meses.   d) 100 meses. 
 
13 - O reservatório de água de determinada localidade sertaneja possui água suficiente para abastecer 50 famílias por um 
período de 40 dias. Após 15 dias, 20 famílias se mudaram em busca de melhores condições de vida. A água restante no 
reservatório será suficiente para abastecer as famílias restante por: 
a) 15 dias.   c) 35 dias. 
b) 25 dias.   d) mais de 40 dias. 
 
14 - Um grupo de 26 amigos saiu para lanchar. Verificou-se que nesse grupo, 19 gostam de presunto e 17 gostam de queijo. 
O número de pessoas que gostam de presunto e queijo é igual a: 
a) 7.    c) 9. 
b) 8.    d) 10. 
 

15 - Um reservatório possui o formato de um cilindro equilátero cuja diagonal da secção meridiana mede  m. Sabe-se 

que a água contida nesse cilindro é equivalente a 75% de sua capacidade máxima. O volume de água nesse cilindro é de: 
Dado: π = 3. 
a) 112500 litros.   c) 125100 litros. 
b) 121500 litros.   d) 486000 litros. 
 
16 - É INCORRETO afirmar que: 
a) Guarapuava é o municipio mais antigo do Paraná. 
b) Guarapuava é o município mais populoso da região centro-sul do Paraná. 
c) Guarapuava está entre os 10 municípios mais populosos do Paraná. 
d) Guarapuava faz parte de um entroncamento rodo-ferroviário, denominado corredor do Mercosul. 
 
17 - O Brasil é composto por quantos estados e regiões? 
a) 26 estados e 4 regiões.  c) 27 estados e 5 regiões. 
b) 26 estados e 5 regiões.  d) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
18 - Que fato histórico ocorreu em 22/06/1.850? 
a) A Vila de Guarapuava foi criada. 
b) A Vila de Guarapuava foi elevada a categoria de Distrito. 
c) A Vila de Guarapuava foi extinta. 
d) A Vila de Guarapuava foi instalada. 
 
19 - A Comarca de Guarapuava foi criada em que ano? 
a) 1.849.    c) 1.852. 
b) 1.850.   d) 1.859. 
 
20 - De acordo com os dados do Censo 2.010, constantes na página do IBGE, a população de Guarapuava é de: 
a) 167.283 habitantes.   c) 167.382 habitantes. 
b) 167.328 habitantes.   d) 167.823 habitantes. 
 
21 - Qual é o principal assunto da Portaria número 3.214, de 08/06/1978, do Ministério do Trabalho? 
a) Aprovar as Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à 
Segurança e Medicina do Trabalho. 
b) Modificar as Normas Regulamentadoras - NR - da Consolidação das Leis do Trabalho. 
c) Revogar as Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo VII, Título III, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à 
Segurança e Medicina do Trabalho. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
22 - O que a Norma Regulamentadora número 8 (NR8) estabelece: 
a) Disposições normativas sobre o trabalho topográfico no campo. 
b) Requisitos técnicos sobre o uso de equipamentos individuais de segurança.  
c) Disposições normativas que devem ser observados nas pontes em construção, para garantir segurança e conforto aos que nelas 
trabalhem. 
d) Requisitos técnicos mínimos que devem ser observados nas edificações, para garantir segurança e conforto aos que nelas 
trabalhem. 



 

23 - A Norma Regulamentadora número 11 (NR11) dispõe sobre a segurança na operação dos equipamentos apresentados 
nas alternativas a seguir, EXCETO: 
a) Elevadores. 
b) Guindastes. 
c) Mancais. 
d) Transportadores industriais. 
 
24 - Qual o principal assunto da Norma Regulamentadora número 14 (NR14)? 
a) EPI. 
b) CIPA. 
c) Fornos. 
d) Ergonomia. 
 
25 - Os campos de aplicação da Norma Regulamentadora número 22 (NR22) são os apresentados nas alternativas abaixo, 
EXCETO: 
a) minerações subterrâneas. 
b) minerações a céu aberto. 
c) garimpos, no que couber. 
d) enriquecimento mineral.  
 
26 - A Norma Regulamentadora que estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização, que 
objetivam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no 
meio ambiente de trabalho na Indústria da Construção é a: 
a) NR12. 
b) NR18. 
c) NR15. 
d) NR3. 
 
27 - Segundo a Norma Regulamentadora número 4 (NR4), as empresas que possuam mais de ___________________de seus 
empregados em estabelecimentos ou setores com atividade cuja gradação de risco seja de grau superior ao da atividade 
principal deverão dimensionar os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho 
(SESMET), em função do maior grau de risco, obedecido o disposto no Quadro II da NR4. Para que a frase fique 
completa, qual termo presente em uma das alternativas a seguir deverá ser colocado no espaçamento sublinhado: 
a) 50 (cinquenta) por cento. 
b) 20 (vinte). 
c) 30 (trinta) por cento. 
d) 40 (quarenta). 
 
28 - O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de (assinale a alternativa correta): 
a) Dois anos, permitida uma reeleição.  
b) Um ano, permitida duas reeleições.  
c) Um ano, permitida uma reeleição.  
d) Dois anos, permitida duas reeleições.  
 
29 - São muitas as atribuições da CIPA em uma empresa. Nas alternativas abaixo apresenta-se algumas, com EXCEÇÃO 
da atribuição apresentada na alternativa: 
a) Identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar o mapa de riscos, com a participação do maior número de trabalhadores, 
com assessoria do SESMT, onde houver. 
b) Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas de segurança e saúde no trabalho. 
c) Participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de prevenção necessárias, bem como da avaliação das 
prioridades de ação nos locais de trabalho. 
d) Realizar, a cada dois anos, verificações nos ambientes e condições de trabalho, visando a identificação de situações que venham 
a comprometer os riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores. 
 
30 - Sobre as reuniões da CIPA, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) A CIPA terá reuniões ordinárias mensais, de acordo com o calendário preestabelecido. 
b) As reuniões ordinárias da CIPA serão realizadas durante o expediente normal da empresa e em local apropriado. 
c) As reuniões da CIPA terão atas assinadas pelos presentes com encaminhamento de cópias para todos os membros. 
d) As reuniões da CIPA terão que ser gravadas para dirimir eventuais dúvidas sobre as suas deliberações. 
 
31 - Cabe ao empregador quanto ao Equipamento de Proteção Individual (EPI) as atribuições apresentadas nas 
alternativas abaixo, EXCETO:  
a) Adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade. 
b) Exigir seu uso. 
c) Comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego, bem como, ao Instituto Nacional de Seguridade Social sobre qualquer 
irregularidade observada. 
d) Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. 



 

32 - Analise as assertivas abaixo sobre as responsabilidades do empregado quanto ao uso do EPI: 
I - Usar sempre, utilizando-o também para a finalidade a que se destina. 
II - Responsabilizar-se pela guarda e conservação. 
III - Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso. 
IV - Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. 
V - Trocar o EPI sempre que o mesmo perder o prazo de validade do INMETRO.  
Analisando-se as assertivas expostas nos itens de I a V assinale a alternativa correta: 
a) Todos os itens de I a V estão corretos. 
b) Somente os itens I e V estão errados. 
c) Somente os itens I, II e IV estão corretos. 
d) Somente os itens I e III estão corretos. 
 
33 - Assinale a alternativa que NÃO apresenta um EPI existente para proteção dos membros inferiores:  
a) Calçado para proteção contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos. 
b) Calçado para proteção dos pés contra agentes provenientes de energia elétrica. 
c) Perneira para proteção do joelho contra agentes higroscópicos. 
d) Perneira para proteção da perna contra respingos de produtos químicos. 
 
34 - Sobre o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) assinale a alternativa que apresenta corretamente a sua 
função: 
a) Existe para dar saúde ao trabalhador e sua família. 
b) É criado no sentido de permitir a perfeita interação entre os agentes ambientais, físicos e climáticos no ambiente de trabalho no 
intuito de cuidar da saúde do trabalhador.  
c) Visa 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. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
35 - São etapas do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais as apresentadas nas alternativas abaixo, EXCETO: 
a) antecipação, conhecimento e ratificação dos riscos. 
b) estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle. 
c) avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores. 
d) implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia. 
 
36 - No assunto Ergonomia no ambiente de trabalho, para trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito em pé, as 
bancadas, mesas, escrivaninhas e os painéis devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e 
operação e devem atender ao seguinte requisito mínimo: 
a) Ter altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao 
campo de trabalho e com a altura do assento. 
b) Ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador. 
c) Ter características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação adequados dos segmentos corporais. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
37 - De acordo com a Ergonomia, os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos 
mínimos de conforto, EXCETO: 
a) Altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida. 
b) Características de muita ou total conformação na base do assento. 
c) Borda frontal arredondada. 
d) Encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar. 
 
38 - Visando-se melhores condições ambientais no trabalho, de acordo com a Ergonomia, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
a) As condições ambientais de trabalho devem estar adequadas às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza 
do trabalho a ser executado. 
b) Em todos os locais de trabalho deve haver iluminação adequada, natural ou artificial, geral ou suplementar, apropriada à 
natureza da atividade. 
c) A iluminação geral deve ser não uniformemente distribuída e difusa. 
d) A iluminação geral ou suplementar deve ser projetada e instalada de forma a evitar ofuscamento, reflexos incômodos, sombras 
e contrastes excessivos. 
 
39 - São proposições do Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT) as 
apresentadas nas alternativas abaixo, EXCETO: 
a) Garantir a saúde e a integridade dos trabalhadores. 
b) Definir atribuições, responsabilidades e autoridade ao pessoal que administra, desempenha e verifica atividades que influem na 
segurança e intervêm no processo produtivo. 
c) Impor a previsão dos riscos humanos que integram a metodologia do processo de execução da obra. 
d) Determinar as medidas de proteção e prevenção que evitem ações e situações de risco. 



 

 
40 - Assinale a alternativa correta a respeito da comunicação sobre acidentes do Trabalho (CAT): 
a) É um formulário que a empresa deverá preencher comunicando o acidente do trabalho, ocorrido com seu empregador, havendo 
ou não afastamento, até o quinto dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato à autoridade competente, sob 
pena de multa. 
b) É um formulário que a empresa deverá preencher comunicando o acidente do trabalho, ocorrido com seu empregado, havendo 
ou não afastamento, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato à autoridade competente, 
sob pena de multa. 
c) É um formulário que a empresa deverá preencher comunicando o acidente do trabalho, ocorrido com seu empregador, havendo 
afastamento, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato à autoridade competente, sob pena 
de multa. 
d) É um formulário que a empresa deverá preencher comunicando o acidente do trabalho, ocorrido com seu empregado, não 
havendo afastamento, até o quinto dia  útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato à autoridade competente, 
sob pena de multa. 
 




