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1. Na armazenagem e estocagem de materiais: 
I. As pilhas de materiais, a granel ou embalados, devem ter 

forma e altura que garantam a sua estabilidade e facilitem 
o seu manuseio.  

II. Em pisos elevados, os materiais não podem ser empilhados 
a uma distância de suas bordas menor que a equivalente à 
altura da pilha. Exceção feita quando da existência de 
elementos protetores dimensionados para tal fim.   

Podemos dizer sobre essas afirmações: 
a) Que ambas estão corretas. 
b) Que ambas estão incorretas. 
c) Que somente a afirmação I está correta. 
d) Que somente a afirmação II está correta. 

 

2. Assinale a alternativa incorreta. A CIPA terá por atribuição: 
a) Divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança 

e saúde no trabalho. 
b) Realizar, periodicamente, verificações nos ambientes e 

condições de trabalho visando à identificação de situações 
que venham a trazer riscos para a segurança e saúde dos 
trabalhadores. 

c) Participar, mensalmente, em conjunto com a empresa, de 
Campanhas de Prevenção da AIDS. 

d) Requisitar à empresa as cópias das CAT emitidas. 
 

3. A cal virgem deve ser armazenada em local: 
a) Seco e arejado. 
b) Úmido e arejado. 
c) Frio e seco. 
d) Arejado com temperaturas entre 14 a 15ºC. 

 

4. Em quais estabelecimentos é obrigatória a existência de refeitório, 
não sendo permitido aos trabalhadores tomarem suas refeições 
em outro local do estabelecimento? 
a) Nos estabelecimentos que trabalhem mais de 50 operários. 
b) Nos estabelecimentos que trabalhem mais de 100 operários. 
c) Nos estabelecimentos que trabalhem mais de 200 operários. 
d) Nos estabelecimentos que trabalhem mais de 300 operários. 

 

5. Os operadores de equipamentos de transporte motorizado 
deverão ser habilitados e só poderão dirigir durante o horário de 
trabalho se portarem um cartão de identificação, com o nome e 
fotografia, em lugar visível.  O cartão terá a validade de: 
a) 6 meses. 
b) 1 ano. 
c) 2 anos. 
d) 4 anos. 

 

6. Com base na NR-11, assinale a opção incorreta: 
a) Na operação manual de carga e descarga de sacos, em 

caminhão ou vagão, o trabalhador terá o auxílio de ajudante. 
b) As pilhas de sacos, nos armazéns, devem ter altura máxima 

limitada ao nível de resistência do piso, à forma e resistência 
dos materiais de embalagem e à estabilidade, baseada na 
geometria, tipo de amarração e inclinação das pilhas. 

c) O piso do armazém deverá ser constituído de material não 
escorregadio, sem aspereza, utilizando-se, de preferência, o 
mastique asfáltico, e mantido em perfeito estado de 
conservação.   

d) Deve ser evitado o transporte motorizado de sacos em pisos 
escorregadios ou molhados.   

 
 
 
 

7. Os assentos do mobiliário do posto de trabalho em 
teleatendimento/telemarketing devem ser dotados de base 
estofada com material de densidade entre: 
a) 20 a 30 kg/m

3
. 

b) 30 a 40 kg/m
3
. 

c) 40 a 50 kg/m
3
. 

d) 50 a 60 kg/m
3
. 

 

8. Os membros da CIPA, eleitos e designados serão empossados: 
a) Imediatamente após o término do mandato anterior.   
b) Na primeira hora após o término do mandato anterior.   
c) No máximo 12 horas após o término do mandato anterior.   
d) No primeiro dia útil após o término do mandato anterior.   

 

9. Assinale a alternativa incorreta segundo a NR-24. Os banheiros, 
dotados de chuveiros, deverão: 
a) Ser mantidos em estado de conservação, asseio e higiene. 
b) Ser instalados em local adequado. 
c) Dispor de água quente, a critério da autoridade competente 

em matéria de Segurança e Medicina do Trabalho. 
d) Ter piso, paredes e tetos revestidos de material resistente, 

liso, impermeável e lavável. 
 

10. Preparar as correspondências é função de qual membro da CIPA? 
a) Do Presidente. 
b) Do Vice-Presidente. 
c) Do Secretário. 
d) Do Assistente Geral. 

 

11. De acordo com a NR-11, nos equipamentos de transporte, com 
força motriz própria, o operador deverá receber treinamento 
específico, que o habilitará nessa função. Esse treinamento deve 
ser dado: 
a) Pela CIPA. 
b) Pela empresa. 
c) Por instituição técnica habilitada pelo Ministério do Trabalho 

e Emprego. 
d) Por uma empresa terceirizada, e todos os custos devem ser 

divididos com a empresa.   
 

12. Segundo a NR-24, não enquadramos como aparelho sanitário: 
a) Banheira.  
b) Bebedouro. 
c) Lavatório. 
d) Privada. 

 

13. Qual é o tempo máximo de exposição diária permissível, para um 
trabalhador em ambiente cujo nível de ruído é de 98 dB(A)? 
a) 45 minutos. 
b) 1 hora e 15 minutos. 
c) 1 hora e 45 minutos. 
d) 2 horas. 

 

14. É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado 
eleito para cargo de direção de Comissões Internas de Prevenção 
de Acidentes desde o registro de sua candidatura até: 
a) O final de seu mandato. 
b) Um mês após o final de seu mandato. 
c) Seis meses após o final de seu mandato. 
d) Um ano após o final de seu mandato. 
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15. Com relação às instalações sanitárias tratadas pela NR-24, assinale 
o item incorreto: 
a) As instalações sanitárias deverão ser separadas por sexo. 
b) Os vasos sanitários deverão ser sifonados e possuir caixa de 

descarga automática externa de ferro fundido, material 
plástico ou fibrocimento. 

c) Os chuveiros poderão ser de metal ou de plástico e deverão 
ser comandados por registros de metal ou de plástico a meia 
altura na parede. 

d) O mictório deverá ser de porcelana vitrificada ou de outro 
material equivalente, liso e impermeável, provido de 
aparelho de descarga provocada ou automática, de fácil 
escoamento e limpeza, podendo apresentar a conformação 
do tipo calha ou cuba.  

 

16. Nas atividades que envolvam leitura de documentos para 
digitação, datilografia ou mecanografia deve:  

I. Ser fornecido suporte adequado para documentos que possa 
ser ajustado proporcionando boa postura, visualização e 
operação, evitando movimentação frequente do pescoço e 
fadiga visual.  

II. Ser utilizado documento de fácil legibilidade sempre que 
possível, a utilização do papel brilhante, ou de qualquer 
outro tipo que provoque ofuscamento, sempre que possível 
deve ser evitada. 

Podemos dizer sobre essas afirmações: 
a) Que ambas estão corretas. 
b) Que ambas estão incorretas. 
c) Que somente a afirmação I está correta. 
d) Que somente a afirmação II está correta. 

 

17. Assinale a alternativa incorreta segundo a NR-24. Os gabinetes 
sanitários deverão: 
a) Ser instalados em compartimentos individuais, separados. 
b) Ter paredes divisórias com altura mínima de 1,90m (um 

metro e noventa centímetros) e seu bordo inferior não 
poderá situar-se a mais de 0,25m (vinte e cinco centímetros) 
acima do pavimento. 

c) Ser dotados de portas independentes, providas de fecho que 
impeçam o devassamento. 

d) Possuir recipientes com tampa, para guarda de papéis 
servidos, quando não ligados diretamente à rede ou quando 
sejam destinados às mulheres. 

 

18. Segundo a NR-24, as cozinhas deverão ter pé-direito de no 
mínimo: 
a) 2,70 m. 
b) 2,80 m. 
c) 3,00 m. 
d) 3,20 m. 

 

19. É considerada satisfatória a metragem de 1,00m
2
, para cada 

sanitário, por: 
a) 10 operários em atividade. 
b) 20 operários em atividade. 
c) 30 operários em atividade. 
d) 50 operários em atividade. 

 
 
 
 
 
 
 
 

20. 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 aos seguintes requisitos mínimos:  

I. 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.  

II. Ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo 
trabalhador. 

III. Ter características dimensionais que possibilitem 
posicionamento e movimentação adequados dos segmentos 
corporais. 

Estão corretos os itens: 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e III. 
d) I, II e III. 

 

21. Será exigido, no conjunto de instalações sanitárias, um lavatório 
para cada _________ trabalhadores nas atividades ou operações 
insalubres, ou nos trabalhos com exposição a substâncias tóxicas, 
irritantes, infectantes, alergizantes, poeiras ou substâncias que 
provoquem sujidade. A lacuna é preenchida com: 
a) 10. 
b) 20. 
c) 30. 
d) 50. 

 

22. Os equipamentos utilizados no processamento eletrônico de 
dados com terminais de vídeo devem observar o seguinte, exceto:  
a) Condições de mobilidade suficientes para permitir o ajuste da 

tela do equipamento à iluminação do ambiente, protegendo-
a contra reflexos, e proporcionar corretos ângulos de 
visibilidade ao trabalhador.  

b) O teclado deve ser dependente e não ter mobilidade.  
c) A tela, o teclado e o suporte para documentos devem ser 

colocados de maneira que as distâncias olho-tela, olho-
teclado e olho-documento sejam aproximadamente iguais. 

d) Serem posicionados em superfícies de trabalho com altura 
ajustável. 

 

23. Qual é o tempo máximo de exposição diária permissível, para um 
trabalhador em ambiente cujo nível de ruído é de 108 dB(A)? 
a) 8 minutos. 
b) 15 minutos. 
c) 20 minutos. 
d) 25 minutos. 

 

24. Na armazenagem e estocagem de materiais, os tubos, vergalhões, 
perfis, barras, pranchas e outros materiais de grande 
comprimento ou dimensão devem ser arrumados: 
a) Em categorias, com espaçadores e peças de retenção, 

separados de acordo com o peso e a bitola das peças.   
b) Em categorias, com espaçadores e peças de retenção, 

separados de acordo com o tipo de material.   
c) Em camadas, com espaçadores e peças de retenção, 

separados de acordo com o tipo de material e a bitola das 
peças.   

d) Em camadas, com espaçadores e peças de retenção, 
separados de acordo com a categoria do material. 
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25. Toda atividade realizada de maneira contínua ou descontínua, 
essencial ao transporte manual de sacos, na qual o peso da carga 
é suportado, integralmente, por um só trabalhador, 
compreendendo também o levantamento e sua deposição, é 
denominado oficialmente de: 
a) Transporte prontuário de sacos. 
b) Transporte manual de sacos. 
c) Manuseio de sacos.  
d) Manuseio individual de sacos. 

 

26. Nos termos da Lei Orgânica do Município de Itu, indique a 
alternativa que completa corretamente a lacuna abaixo: 
O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal composta 
de Vereadores eleitos através de sistema proporcional, dentre 
cidadãos maiores de ____ anos, no exercício dos direitos 
políticos, pelo voto direto e secreto. 
a) Dezoito anos. 
b) Vinte e um anos. 
c) Vinte e cinco anos. 
d) Trinta anos. 

 

27. Nos termos da Lei Orgânica do Município de Itu, assinale a 
alternativa que NÃO contém uma situação em que o Vereador 
perde o mandato: 
a) Deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, a cinco 

sessões ordinárias consecutivas ou a um terço das sessões 
ordinárias alternadas, salvo em caso de licença ou missão 
autorizada pela Câmara. 

b) Perder ou tiver suspenso os direitos políticos. 
c) Sofrer condenação criminal em sentença recorrível. 
d) Realizar procedimento declarado incompatível com o decoro 

parlamentar. 
 

28. Nos termos da Lei Orgânica do Município de Itu, a Lei Orgânica 
poderá ser emendada mediante proposta: 

I. Da maioria simples dos Vereadores da Câmara Municipal. 
II. Do Prefeito Municipal. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

29. Baseado na Lei Orgânica do Município de Itu, analise as 
afirmativas abaixo acerca dos servidores municipais e aponte a 
alternativa correta: 

I. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por 
servidores ocupantes de empregos permanentes, e os cargos 
em comissão, a serem preenchidos por servidores em 
carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos 
previstos em Lei, destinam-se apenas às atribuições de 
direção, chefia e assessoramento. 

II. Fica reservado cinco por cento dos cargos, funções e 
empregos públicos para pessoas portadoras de deficiências, 
cabendo ao Poder Executivo determinar os critérios de início 
de carreira. 

III. O servidor será aposentado compulsoriamente aos sessenta 
e cinco anos de idade, com proventos proporcionais ao 
tempo de contribuição. 

a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas I e III estão corretas. 
c) Apenas II está correta. 
d) I, II e III estão corretas. 

 
 
 

30. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Itu, assinale a 
alternativa incorreta acerca do Poder Executivo: 
a) O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, auxiliado pelos 

secretários. 
b) Será de quatro anos o mandato do Prefeito e do Vice-

Prefeito, a iniciar-se no dia primeiro de janeiro do ano 
seguinte ao da eleição. 

c) Se decorridos trinta dias da data fixada para a posse, o 
Prefeito ou Vice-Prefeito, salvo motivo de força maior, não 
tiver assumido o cargo, será declarado vago. 

d) No ato da posse e ao término do mandato, o Prefeito e o 
Vice-Prefeito farão declaração pública de seus bens, que será 
transcrita em livro próprio, constando de ata seu resumo. 
 

31. Aponte a alternativa em que há palavra escrita incorretamente: 
a) É imprescindível colocar maizena na massa da torta. 
b) Apesar de ser um tanto quanto expansivo, ele é muito 

disciplinado. 
c) Nós iremos ajuizar uma ação contra aquela empreiteira. 
d) Você precisa atualizar os dados do cadastro. 

 

32. O termo em destaque se classifica sintaticamente como: 
Chamei-lhe de ignorante. 
a) Predicativo do sujeito. 
b) Objeto direto. 
c) Objeto indireto. 
d) Predicativo do objeto. 

 

33. Indique a alternativa que completa correta e respectivamente as 
lacunas abaixo: 
Deixaram para ___ conversar com o diretor sobre as _______ dos 
operários. 
a) Mim – revindicações. 
b) Eu – reivindicações. 
c) Eu – revindicações. 
d) Mim – reivindicações. 

 

34. Em relação à colocação pronominal, analise as afirmativas abaixo: 
I. Nunca me disseram que vocês eram parentes. 

II. Revelar-te-ei os motivos da minha discussão. 
III. Jamais obrigue-me a fazer isso. 

a) Apenas I e III estão corretas. 
b) Apenas I e II estão corretas. 
c) Apenas I está correta. 
d) I, II e III estão corretas. 

 

35. Aconteceram, naquele apartamento, coisas inimagináveis. Sobre 
o sujeito da oração, assinale a alternativa correta: 
a) O sujeito é indeterminado. 
b) O sujeito é inexistente. 
c) O sujeito é “apartamento”. 
d) O sujeito é “coisas inimagináveis”. 

 

36. Mãe, você é a melhor do mundo! Aponte a devida classificação do 
termo em destaque: 
a) Aposto. 
b) Vocativo. 
c) Adjunto adverbial. 
d) Adjunto adnominal. 
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37. Aponte a alternativa que completa corretamente as lacunas 
abaixo: 
______ a dificuldade que tivemos! 
______ cinco anos que não vamos a um show. 
a) Haja vista – Vai fazer. 
b) Haja visto – Vão fazer. 
c) Haja vista – Vão fazer. 
d) Haja visto – Vai fazer. 

 

38. Analise as assertivas abaixo acerca da concordância dos termos e 
aponte a alternativa correta: 

I. Vão inclusos ao envelope os documentos. 
II. É necessário muita calma nessa hora. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

39. Acerca da concordância dos verbos, analise as afirmativas abaixo e 
aponte a alternativa correta: 

I. Prefiro ficar em casa a ir ao cinema. 
II. Assistimos a um filme sensacional! 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

40. Acerca da utilização do acento indicador de crase, analise as 
afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta: 

I. Esta blusa é semelhante àquela que ganhei. 
II. No fim de semana, vou à Itu. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

41. Em uma loja trabalham 8 rapazes e 6 moças. O dono quer formar 
equipes para trabalho extra contendo em cada uma 6 rapazes e 4 
moças. Quantas equipes diferentes ele pode formar? 
a) 360. 
b) 120. 
c) 240. 
d) 420. 

 

42. Qual o volume da caixa d´água de forma cilíndrica que mede 10 m 
de altura e 4 m de raio? 
a) 502,4 ℓ. 
b) 50.240 ℓ. 
c) 502.400 ℓ. 
d) 5.024.000 ℓ. 

 

43. Qual é a soma da P.G. de 7 termos sabendo que a soma do 
segundo termo com o terceiro termo é 48 e que a soma do quinto 
termo com o sexto termo é 384? 
a) 848. 
b) 1.284. 
c) 972. 
d) 1.016. 

 

44. Se a área da superfície externa de uma caixa cúbica é 96 m², então 
o volume dela é: 
a) 48 m³. 
b) 64 m³. 
c) 16 m³. 
d) 256 m³. 

45. Qual o valor de   na equação                    
para que uma de suas raízes seja -1? 
a) 1. 
b) -1. 

c)  
    

d)   
    

 

46. Em um triângulo retângulo a altura relativa à hipotenusa tem 12 
cm e divide a hipotenusa em dois segmentos cuja diferença é 7. 
Quanto mede o perímetro desse triângulo? 
a) 60 m. 
b) 90 m. 
c) 80 m. 
d) 50 m. 

 

47. Se uma praça na forma de um círculo tem 4,71 m de perímetro, 
então o diâmetro dela é: 
a) 0,75 m. 
b) 3 m. 
c) 2,5 m. 
d) 1,5 m. 

 

48. Na distribuição da indústria pelo mundo, existem fatores 
históricos e políticos, mas há também os fatores espaciais. Em 
relação aos Tigres Asiáticos, os fatores espaciais mais importantes 
são:  
a) Ocorrência de mão de obra qualificada e ampla rede de 

comunicações.    
b) Existência de mercado consumidor e carência de rede de 

transportes.    
c) Reservas naturais de matérias-primas e mão de obra 

desqualificadas. 
d) Incentivos tributários governamentais e oferta de terras no 

interior. 
 

49. Nunca na história da humanidade houve tão grande 
concentração de poder nuns poucos lugares nem tamanha 
separação e diferença no interior da comunidade humana. 
Formou-se um mundo quase totalmente integrado – um sistema 
mundo – evidentemente controlado a partir de alguns centros de 
poderes econômicos e políticos. 
Fonte: Olivier Dollfus, 1994. Adaptado. 
Neste sistema mundo contemporâneo pode-se identificar que: 
a) As maiores potências econômicas do século XXI são: França, 

Canadá, Alemanha, Índia e China.    
b) O Oriente tem medo do avanço de armas nucleares em 

países africanos.    
c) O Irã e a Líbia abriram mão de seus projetos voltados à 

tecnologia nuclear.    
d) A Coreia do Norte abdicou recentemente das pesquisas 

nucleares em troca de alimentos.  
 

50. Medida muito discutida pela Presidenta Dilma Rousseff, entrou 
em vigor neste mês de maio: 
a) Redução das taxas de juros pelos bancos oficiais. 
b) Confisco de 12% da poupança da população brasileira. 
c) Redução do imposto da uva e consequente aumento da 

exportação dos vinhos nacionais. 
d) Diminuição da tributação dos bens de consumo não duráveis. 

 
 

 




