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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de quatro horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que 
acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta; 
 
12 Assine o cartão resposta no verso. 

 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 
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Reportagem Fantástico - Edição do dia 29/01/2012 - Atualizado em 02/02/2012 
Formol é usado ilegalmente em salões de beleza para alisar os cabelos 

 
Em 2009 a Anvisa proibiu a venda de formol puro no país todo. Mesmo assim, ele continuou 

sendo usado agora com outros nomes: escova inteligente, marroquina, egípcia e de chocolate. 
As autoridades de saúde já alertaram: o conteúdo do frasco é extremamente perigoso.  
Estamos falando do formol, substância química, de cheiro forte, e cuja venda é controlada. Então, 

por que as mulheres continuam usando o formol? E por que salões de beleza insistem em aplicar o 
produto, em doses excessivas, para alisar o cabelo?... 
 

 
Reportagem é um tipo de gênero textual, que busca recuperar informações apresentadas no dia-a-dia e 
aprofundá-las, além de informar um fato, observa suas raízes e o desenrolar dele. (Faria e Zanchetta, 2002). 
 
01 - No título da reportagem “Formol é usado ilegalmente em salões de beleza para alisar os cabelos”,  temos a 
presença de que tipo de oração: 
a) oração final. 
b) oração causal. 
c) oração preposicional. 
d) oração dissertativa. 
 
02 - As palavras “ilegalmente e extremamente” pertencem a que classe de palavras: 
a) adjetivo e advérbio. 
b) apostos e adjetivo. 
c) advérbios. 
d) adjuntos. 
 
03 - Na informação: “As autoridades já alertaram: o conteúdo do frasco é extremamente perigoso”, qual a 
significação dos dois pontos na frase: 
a) introduzir uma fala. 
b) indicar uma enumeração. 
c) fazer uma citação. 
d) separar um período. 
 
04 - Os porquês sofrem variações conforme sua funcionalidade, assinale a alternativa incorreta sobre os porquês 
da língua portuguesa: 
a) Quando se faz uma pergunta utiliza-se o por que separado e sem acento. 
b) Quando fazemos uma pergunta e colocamos o por que no final da frase, esse é separado e com acento circunflexo. 
c) O porque junto vem na explicação, ou resposta a uma pergunta. 
d) O porquê junto e com acento circunflexo se utiliza como adjetivo. 
 
05 - Segundo a nova ortografia pode-se afirmar sobre a crase: 
a) Obrigatória com a utilização de topônimos. 
b) O acento é facultativo quando o uso do artigo fica facultado antes dos pronomes possessivos. 
c) Proibida antes da palavra masculina e substantivo tomado em sentido genérico ou indeterminado. 
d) Todas as alternativas. 
 
“Há três coisas para as quais eu nasci e para as quais eu dou minha vida. Nasci para amar os outros, nasci para 
escrever, e nasci para criar meus filhos. O ‘amar os outros’ é tão vasto que inclui até perdão para mim mesma, 
com o que sobra. As três coisas são tão importantes que minha vida é curta para tanto. Tenho que me apressar, o 
tempo urge. Não posso perder um minuto do tempo que faz minha vida. Amar os outros é a única salvação 
individual que conheço: ninguém estará perdido se der amor e às vezes receber amor em troca [...].” Clarice 
Lispector (http://claricelispectorclarice.blogspot.com.br/) 
 
06 - A coerência e a coesão são conceitos importantes para compreensão do texto. Assinale a frase que não está 
correta: 
a) Há coisas para as quais eu nasci e dou minha vida: amar os outros, escrever e criar meus filhos. 
b) Há três coisas para as quais nasço e dou minha vida: amar os outros, escrever e criar meus filhos. 
c) Três coisas justificam minha existência: amar os outros, escrever e criar meus filhos. 
d) Há três coisas para as quais justificam meu nascimento e para mim fazer: amar os outros, escrever e criar meus 
filhos. 
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07 - A nova ortografia trata da acentuação com delicadeza, sobre os ditongos abertos assinale a alternativa 
correta: 
a) ideia, estreia, herói. 
b) trofeu, joia, asteroide. 
c) papeis, plateia, paranoia. 
d) assembleia, heroi, boia. 
 
08 - Em relação ao verbo sabemos que ele pode assumir com a simples mudança ou retirada de uma preposição, 
assinale a frase abaixo em que a utilização da preposição está incorreta: 
a) A mãe agrada o filho. 
b) A mãe agrada ao filho. 
c) O filho agrada a mãe. 
d) O filho agrada lhe mãe. 
 
09 - Quanto a utilização da preposição, assinale a frase correta: 
a) Respondi meu patrão. 
b) Respondi ao meu pai. 
c) Respondemos às perguntas. 
d) Respondeu-lhe à altura. 
 
10 - Em relação ao uso do hífen assinale a alternativa correta segundo a reforma ortográfica: 
a) subediretor, hiperinflação, antiherói. 
b) pansexual, pan-americano, mini-hotel. 
c) superomem, vice-rei, subediretor. 
d) subsecretário, minirreforma, autoretrato. 

  
11 - Milton possui um caminhão basculante cuja caçamba, em formato de paralelepípedo reto retângulo, tem 
dimensões de 1,6 m, 3 m e 90 cm. Para transportar um total de 25 m3 de terra com esse caminhão Milton terá 
que fazer, no mínimo: 
a) 4 viagens. 
b) 5 viagens. 
c) 6 viagens. 
d) 7 viagens. 
 
12 - Aristeu perdeu uma aposta e teve que pagar uma rodada de pastéis e refrigerantes na lanchonete do Jander. 
Ao todo, foram consumidos 17 pastéis e 5 refrigerantes. Sabe-se que cada pastel custa 2/5 do valor de um 
refrigerante e o valor da conta ficou em R$ 53,10. Após pagar essa conta, Aristeu pediu mais 3 pastéis e 1 
refrigerante, pagando por esse novo pedido o valor de: 
a) R$ 9,90. 
b) R$ 11,20. 
c) R$ 12,40. 
d) R$ 13,10. 
 
13 - O quadrado de um número natural, adicionado de seu dobro mais 5 unidades é igual a 8. Esse número é: 
a) 0. 
b) 1. 
c) 2. 
d) 3. 
 
14 - Em um grupo de 24 amigos, sabe-se que o número de pessoas que possuem celular é o dobro do número de 
pessoas que possuem notebook e o número de pessoas que possuem notebook e celular é igual a 3. Então, o 
número de pessoas que possuem notebook é igual a: 
a) 6. 
b) 7. 
c) 8. 
d) 9. 
 
15 - Numa metalúrgica, 7 máquinas, trabalhando 12 horas por dia produzem 6300 peças. Se fossem 8 máquinas, 
trabalhando 10 horas por dia, seriam produzidas: 
a) 5500 peças. 
b) 5800 peças. 
c) 6000 peças. 
d) 6150 peças. 
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16 - Na edição de um texto através do software Microsoft Word 2003 (em Português do Brasil), pode-se 
selecionar todo um texto através da seguinte combinação de teclas:  
a) Ctrl + A. 
b) Ctrl + T. 
c) Ctrl + C. 
d) Ctrl + V. 
 
17 - Ao se realizar o download de um arquivo de texto via internet e salvá-lo na área de trabalho do Windows, 
este ficará alocado na seguinte memória do computador:  
a) Memória Principal (RAM). 
b) Memória Secundária (HD). 
c) Memória ROM (BIOS). 
d) Memória Regional (MR). 
 
18 - A figura abaixo representa uma porta e também um conector, relacionados com a seguinte tecnologia: 
a) PCA. 
b) PS/2. 
c) Serial. 
d) USB. 
 
 
 
 
19 - Para realizar a edição e visualização de um arquivo com extensão .xls, deve-se utilizar o seguinte aplicativo:  
a) Microsoft Access. 
b) Microsoft Excel. 
c) Microsoft Word. 
d) Microsoft Paint. 
 
20 - Fazendo uso do navegador Internet Explorer ou Mozilla Firefox, o atalho via teclado que tem como função 
atualizar a página que está sendo visualizada é:  
a) Shift + R. 
b) F5. 
c) Alt + A. 
d) F13. 
 

21 - Aproximadamente, qual é a densidade demográfica do município de Fazenda Rio Grande? 
a) 700 habitantes por km². 
b) 770 habitantes por km². 
c) 800 habitantes por km². 
d) 880 habitantes por km². 
 
22 - Em que ano foi criada no município de Fazenda Rio Grande a Paróquia de São Gabriel da Virgem 
Dolorosa? 
a) 1.968. 
b) 1.978. 
c) 1.988. 
d) 1.998. 
 
23 - Em que data foi instalado o Município de Fazenda Rio Grande? 
a) 16/11/1.981. 
b) 01/07/1.983. 
c) 26/01/1.990. 
d) 01/01/1.993. 
 
24 - Francisco Claudino Ferreira entrou para a história do município de Fazenda Rio Grande como: 
a) Primeiro médico a clinicar na região. 
b) Primeiro prefeito eleito pelo voto direto. 
c) Primeiro proprietário de terras da localidade.  
d) Primeiro religioso a oficiar uma missa na cidade. 
 
25 - O aldeamento original formado pelos índios na região onde hoje se localiza o município de Fazenda Rio 
Grande era denominado: 
a) Capocu.   c) Pocacu. 
b) Cupoca.   d) Pocuca. 
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26 - Quando de sua criação, qual era a principal atividade da Fazenda Rio Grande? 
a) Agricultura de subsistência. 
b) Criação de cavalos. 
c) Horticultura. 
d) Plantação de gêneros de primeira necessidade. 
 
27 - Quanto tempo se passou entre a criação e a instalação do município de Fazenda Rio Grande? 
a) Exatos três anos. 
b) Mais de três anos. 
c) Nenhum dia, nosso município foi criado e instalado na mesma data. 
d) Quase três anos. 
 
28 - O atual Ministro do Esporte do Brasil é: 
a) Orlando Silva. 
b) Paulo Bernardo. 
c) Aldo Rebelo. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
29 - Segundo os historiadores do Município de Fazendo Rio Grande, qual o significado do termo “iguaçu” em 
tupi-guarani? 
a) Água doce ou rio de água doce. 
b) Água grande ou rio grande. 
c) Água sagrada ou rio sagrado. 
d) Água tortuosa ou rio bravo. 
 
30 - O Estado do Paraná possui quantos anos de emancipação? 
a) 500. 
b) 502. 
c) 503. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

31 - Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, são direitos dos trabalhadores urbanos e 
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os apresentados nas alternativas abaixo, 
EXCETO: 
a) Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que 
preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. 
b) Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário. 
c) Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. 
d) Redutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. 
 
32 - Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é livre a associação profissional ou 
sindical, observado alguns aspectos como os apresentados nas alternativas abaixo, EXCETO: 
a) É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional 
ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não 
podendo ser inferior à área de um Município. 
b) Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e deveres coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões 
judiciais, administrativas e de recreação. 
c) A assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para 
custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em 
lei. 
d) Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato. 
 
33 - Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é assegurada aposentadoria no regime 
geral de previdência social, nos termos da lei, na condição de sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta 
anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para 
os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos: 
a) O produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. 
b) O produtor de artesanatos, o lavrador e o pescador artesanal. 
c) O produtor rural, o seringueiro e o saqueiro. 
d) O garimpeiro, o pedreiro e o pescador manual. 
 
34 - Segundo a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, compete especialmente às Delegacias Regionais do 
Trabalho, nos limites de sua jurisdição, o assinalado na alternativa: 
a) Impor as medidas que se tornem executáveis determinando as obras e reparos que, em um local de trabalho 
específico, se façam necessárias; 
b) Promover a fiscalização do cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho; 
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c) Alternar as penalidades cabíveis por descumprimento das normas constantes na medicina do trabalho, com afetação 
dos trabalhadores. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
35 - Segundo a CLT, a CIPA será composta de representantes da empresa e dos empregados, de acordo com os 
critérios que vierem a ser adotados na regulamentação. Sobre a CIPA é incorreto afirmar: 
a) Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão por eles designados. 
b) Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, 
independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados. 
c) O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de 2 (dois) anos, permitida duas reeleições. 
d) O disposto no parágrafo anterior não se aplicará ao membro suplente que, durante o seu mandato, tenha participado 
de menos da metade do número da reuniões da CIPA. 
 
36 - Segundo a CLT, o exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância 
estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta 
por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário mínimo da região, segundo se classifiquem: 
a) Nos graus máximo, médio e mínimo respectivamente. 
b) Nos níveis 1, 2 e 3 respectivamente. 
c) Nos códigos vermelho, amarelo e verde respectivamente. 
d) De acordo com a escala trifásica de risco definida pela CIPA. 
 
37 - De acordo com a Norma Regulamentadora número 2 (NR 2), o que significa a sigla CAI: 
a) Certificado de Apoio Institucional. 
b) Certificado de Aprovação de Instalações. 
c) Comissão Avaliadora de Informações. 
d) Comissão Avançada de Inspeção. 
 
38 - De acordo com a Norma Regulamentadora número 4 (NR 4), compete aos profissionais integrantes dos 
Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho as funções apresentadas nas 
alternativas abaixo, EXCETO: 
a) Aplicar os conhecimentos de engenharia de segurança e de medicina do trabalho ao ambiente de trabalho e a todos os 
seus componentes, inclusive máquinas e equipamentos, de modo a reduzir até eliminar os riscos ali existentes à saúde 
do trabalhador. 
b) Determinar, quando esgotados todos os meios conhecidos para a eliminação do risco e este persistir, mesmo 
reduzido, a utilização, pelo trabalhador, de Equipamentos de Proteção Individual-EPI, de acordo com o que determina a 
NR 6, desde que a concentração, a intensidade ou característica do agente assim o exija. 
c) Colaborar, quando solicitado, nos projetos e na implantação de novas instalações físicas e tecnológicas da empresa. 
d) Promover a realização de atividades de recreação, diligência e orientação dos trabalhadores para a prevenção de 
acidentes do trabalho e doenças operacionais, tanto através de campanhas quanto de programas de prevenção à 
distância. 
 
39 - Cabe ao empregador quanto ao EPI, de acordo com a NR 6, as obrigações expostas nas alternativas a seguir, 
EXCETO:  
a) Adquirir o adequado ao risco de cada atividade. 
b) Exigir seu uso. 
c) Fornecer ao trabalhador somente um EPI aprovado pela CIPA, pelo SESMET e pela CATI. 
d) Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, a guarda e a conservação. 
 
40 - De acordo com a NR 6, é um EPI para proteção dos membros inferiores (assinale a alternativa correta): 
a) Calçado para proteção dos pés contra agentes provenientes de chuva. 
b) Calçado para proteção dos pés contra pingos do solvente universal. 
c) Protetores da mão direita e da mão esquerda. 
d) Perneira para proteção da perna contra agentes térmicos. 
 
41 - A NR 8 estabelece requisitos técnicos mínimos que devem ser observados nas edificações, para garantir 
segurança e conforto aos que nelas trabalhem. Nesse contexto, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Os pisos dos locais de trabalho não devem apresentar saliências nem depressões que prejudiquem a circulação de 
pessoas ou a movimentação de materiais.  
b) As aberturas nos pisos e nas paredes devem ser protegidas de forma que impeçam a queda de pessoas ou objetos. 
c) Os pisos, as escadas e rampas devem oferecer resistência suficiente para suportar as cargas móveis e fixas, para as 
quais a edificação se destina.  
d) Os andares a no mínimo 4 (quatro) metros acima do solo devem dispor de proteção adequada (barreiras de no 
mínimo 70 cm) contra quedas, atendidas as condições de segurança e conforto. 
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42 - De acordo com a NR17, que trata de Ergonomia, os assentos utilizados nos postos de trabalho devem 
atender aos seguintes requisitos mínimos de conforto expostos nas alternativas abaixo, EXCETO: 
a) Altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida. 
b) Características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento. 
c) Borda frontal facetada retangularmente. 
d) Encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar. 
 
43 - A Norma Regulamentadora que trata das Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção é a: 
a) NR 22. 
b) NR 23. 
c) NR 18. 
d) NR 11. 
 
44 - A NR 23 trata da Proteção Contra Incêndio. Nessa Norma, as classes de fogo são definidas como A, B, C e D. 
Assinale a alternativa que apresenta uma definição ERRADA para uma dessas classes: 
a) Classe A - são materiais de fácil combustão com a propriedade de queimarem em sua superfície e profundidade, e 
que deixam resíduos, como: tecidos, madeira, papel, fibra, etc. 
b) Classe B - são considerados inflamáveis os produtos que queimem somente em sua superfície, não deixando 
resíduos, como óleo, graxas, vernizes, tintas, gasolina, etc. 
c) Classe C - quando ocorrem em equipamentos elétricos energizados como motores, transformadores, quadros de 
distribuição, fios, etc. 
d) Classe D - elementos pirofiróbicos como madeira compensada, borracha e titânio. 
 
45 - A Ergonomia pode ser dividida em: 
a) Física, Cognitiva e Organizacional. 
b) Teórica, Prática e Humana. 
c) Mecânica, Dinâmica e Estática. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
46 - Considera-se acidente do trabalho, nos termos da Lei nº 8.213/91, as seguintes entidades mórbidas: 
a) Doença de Partida e Doença Instalada. 
b) Doença Profissional e Doença do Trabalho. 
c) Lesão Corporal e Lesão Indicativa. 
d) Lesão Corporal e Lesão por Esforço Repetitivo. 
 
47 - De acordo com a Previdência Social, o acidente do trabalho será caracterizado tecnicamente pela perícia 
médica do INSS, mediante a identificação do (assinale a alternativa que contém o termo que completa a frase 
corretamente):  
a) Pedido do médico. 
b) Motivo do acidente. 
c) Nexo entre o trabalho e o agravo. 
d) Nenhuma alternativa está correta. 
 
48 - São benefícios que a Ergonomia traz ao ambiente de trabalho os apresentados nas alternativas abaixo, 
EXCETO: 
a) Maior rendimento do trabalho. 
b) Menor esforço realizado. 
c) Redução de trabalhos repetitivos. 
d) Aumento do absenteísmo. 
 
49 - A definição “É representado graficamente, através de círculos de cores e tamanhos proporcionalmente 
diferentes, sobre o Lay-Out da empresa e deve ficar afixado em local visível a todos os trabalhadores” se refere a: 
a) Resultado da eleição da CIPA. 
b) Mapa de Risco. 
c) Estatística de acidentes. 
d) Relatório de acidentes de trabalho. 
 
50 - Sobre Prevenção e Combate a Incêndios, assinale a alternativa correta: 
a) Os chuveiros automáticos de teto recebem o nome de mangotinhos. 
b) O Extintor de espuma mecânica deve ser utilizado em incêndios de classes “A” e “B”. 
c) O Extintor de água deve ser utilizado em incêndios de classe “C”. 
d) O Extintor de pó químico seco – PQS – não pode ser usado em incêndios de classe “B”. 
 







