Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho
Língua Portuguesa
Leia o texto e responda o que se pede.
“Oligarquias e coronelismo”
Durante a República Velha (1889 – 1930), o cenário político
brasileiro estava concentrado nas mãos das oligarquias
estaduais. Essas oligarquias constituíam a base de apoio na
figura dos “coronéis”, grandes proprietários rurais que
dominavam sua região econômica e politicamente. Esses
coronéis controlavam os votos de todos os seus dependentes, o
que se denominou “voto de cabresto”. Utilizavam a fraude
eleitoral para garantir a vitória de seus candidatos, e também
exerciam pressão sobre os eleitores por intermédio de jagunços.
Assim, os coronéis regionais formavam as oligarquias estaduais
que dominavam os governos municipais e estaduais. Essas
oligarquias trocavam favores com o governo federal, garantindo
apoio mútuo: era a chamada “Política dos Governadores”.
Entre as oligarquias estaduais que dominavam o
Brasil durante a República Velha, duas se uniram e
conseguiram hegemonia: a paulista, organizada pelo Partido
Republicano Paulista, e a mineira, do Partido Republicano
Mineiro. Dotados dos maiores colégios eleitorais, os estados de
São Paulo (maior produtor de café) e de Minas Gerais (segundo
maior produtor de café e grande criador de gado leiteiro)
possuíam juntos o maior número de deputados na Câmara
Federal.
Nove entre onze presidentes eleitos até 1930
representavam as oligarquias mineira e paulista. Por isso a fase
que vai do primeiro presidente civil, Prudente de Morais (1894 –
1898) até a Revolução de 1930, é conhecida como República
do Café com Leite.
01. O controle político brasileiro, durante a República Velha,
concentrava-se:
a) nos “votos de cabresto”
b) nas mãos das oligarquias dos estados
c) na Política do Partido Republicano Paulista
d) nas mãos dos jagunços
02. “República do Café com Leite” é/são:
a) A fase do governo de Prudente de Morais até a Revolução de
1930.
b) As oligarquias estaduais que dominavam o país durante a
República Velha.
c) A Política dos Governadores.
d) O maior número de deputados na Câmara Federal.
03. “Voto de cabresto” era:
a) O voto dos coronéis
b) O voto da República Velha
c) O voto dos dependentes dos coronéis
d) O “voto distrital”
04. “Inaugurou” a República do Café com Leite
a) Nove dos onze presidentes eleitos até 1930
b) O Partido Republicano Mineiro
c) A Política dos Governadores
d) Prudente de Morais, o primeiro presidente civil
05. Abundam, no texto, palavras e expressões como República
Velha e Câmara Federal conhecidas, quanto à sua classe
gramatical, como:
a) Substantivos compostos
b) Substantivos coletivos
c) Substantivos próprios
d) Substantivos comuns
06. Assinale a única alternativa que apresenta todas as palavras
grafadas corretamente:

a) Diarreia, heroico, anéis, troféu
b) Jóia, odisséia, onomatopéia, celulóide
c) Guichê, eletrônico, ecológicamente, estreia
d) Anúncio, regulamento, antissemita, pergola
07. Todas as palavras encontram-se corretamente acentuadas,
EXCETO uma, na alternativa:
a) Micróbio, polissacarídeo, diástole
b) Paleontólogo, aurícular, microscópico
c) Sintético, híbrido, encefálico
d) Alcoóis, partidário, sensível
08. A crase encontra-se corretamente empregada na alternativa:
a) Refiro-me à você, não à ela.
b) Não me dirija mais à palavra, por favor.
c) Voltemos à comentar o assunto, senhores.
d) Tenho amor às artes em geral.
09. Empregue há, a, as e à, conforme o caso, no preenchimento
das lacunas das frases abaixo:
Moro neste lugar ___ anos.
Daqui ___ pouco, vou ___ cidade para fazer ___ compras
necessárias ___ cerimônia.
Regressará ___ terra depois de muitos meses no espaço.
A alternativa correta é:
a) a; a – a – as – a; a
b) a; a – à – as – à; à
c) há; à – à – as – às; à
d) há; a – à – as – à; a
10. A pontuação encontra-se corretamente empregada na
alternativa:
a) O céu, a terra, o mar, tudo isso atesta a existência do criador.
b) As pessoas dedicadas às bocas causas, nem sempre são
compreendidas, pela maioria.
c) Aquele que é ocioso, na mocidade, tem grandes
possibilidades, de ter uma velhice vergonhosa.
d) O amor ao próximo, é a escada que nos leva a Deus.
11. Temos um discurso indireto em:
a) Ele, modestamente, disse-me que não era ninguém, só o
padeiro.
b) “Não é ninguém. É o padeiro.”
c) – Sai da chuva, menino! Bota um pano na cabeça, se não tu
te constipas.
d) “Não sou eu o responsável por toda essa trapalhada no
governo.”
12. Existe coesão e coerência nos conceitos das alternativas
abaixo, EXCETO em:
a) O abaixo-assinado é um requerimento coletivo. Não se
colocam no início todos os nomes, embora uma indicação
para identificá-los.
b) Requerimento é um pedido redigido em papel almaço, folha
dupla, e dirigido a uma autoridade.
c) Ata é o registro de lançamento fiel dos fatos ocorridos numa
reunião.
d) Procuração é o instrumento pelo qual se delega poder a outra
pessoa, quando o interessado não pode resolver
pessoalmente um problema.
13. O plural das palavras está correta em todas as alternativas,
EXCETO em:
a) Couves-flores
b) Pombos-correios
c) Tiques-taques
d) Os louva-a-deus
14. O feminino das palavras está corretam em todas as
alternativas, EXCETO é:
a) Jogral – jogralesa
b) Cônego – canonisa
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c) Verão – virago
d) Tabaréu – tabarona
15. A única frase escrita corretamente encontra-se em:
a) Devemos permanecermos alertas.
b) Os candidatos temem os exames.
c) Anexos estão todas as fotografias.
d) Estou quites com a mensalidade do colégio.
16. Quanto à sintaxe de regência, está correta apenas a
alternativa:
a) Ele tem dedicação no serviço.
b) Assiste o casamento escondido atrás das cortinas da
sacristia.
c) Meditei sobre aquele assunto algum tempo depois.
d) Assisti o filme até o final.
Conhecimentos Específicos
17. Quando mulheres e trabalhadores jovens forem designados
para o transporte manual de cargas, o peso máximo destas
cargas deverá ser nitidamente inferior àquele admitido para os
homens, para não comprometer a sua saúde ou a sua
segurança.
Neste caso, de acordo com a NR.17, considera-se trabalhador
jovem, todo trabalhador com:
a) Idade inferior a 18 anos e maior de 16 anos.
b) Idade inferior a 21 anos e maior de 16 anos na condição de
menor aprendiz.
c) Idade inferior a 18 anos e maior de 14 anos.
d) Menor de 16 anos.
18. De acordos com a NR.17, os assentos utilizados nos postos
de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos de
conforto:
Assinale a alternativa correta:
a) Encosto com forma levemente adaptada ao corpo para
proteção da região lombar.
b) Altura ajustável ao peso do trabalhador e à natureza da
função exercida.
c) Base do assento em material reciclável e resistente.
d) Borda posterior arredondada e anatômica.
19. Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que
exijam solicitação intelectual e atenção constantes, tais como:
salas de controle, laboratórios, escritórios, salas de
desenvolvimento ou análise de projetos, dentre outros, são
recomendadas as seguintes condições de conforto:
I. Nível de ruído tolerado para o exercício da função
II. Índice de temperatura efetiva entre 20oC (vinte) e 23oC (vinte
e três graus centígrados);
III. Velocidade do ar não superior a 0,75m/s;
IV. Umidade relativa do ar não inferior a 40 (quarenta) por cento.
Assinale a opção correta:
a) I e IV
b) II e III
c) Somente II
d) II, III e IV
20. Para fins de elaboração da análise ergonômica do trabalho,
a mesma deve abordar no mínimo as condições de trabalho
conforme estabelecidos na NR.17. As condições de trabalho
incluem aspectos relacionados ao:
a) Levantamento, transporte e descarga de materiais, ao
mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais do
posto de trabalho e à própria organização do trabalho.
b) Transporte de materiais manual, posturas inadequadas,
condições ambientais desfavoráveis ao desempenho da
atividade laboral.
c) Limpeza e conservação do ambiente de trabalho e demais
atividades manuais.
d) Levantamento, transporte e descarga de materiais, mobiliário,
equipamentos e combate a incêndio.

21. Das exigências contidas na NR.23 Proteção contra
incêndios, estabelece que o empregador deve providenciar para
todos os trabalhadores informações sobre:
I. Utilização dos equipamentos de combate ao incêndio
II. Procedimentos para evacuação dos locais de trabalho com
segurança
III. Manutenção dos equipamentos de proteção respiratório
IV. Dispositivos de alarme existentes
Assinale a opção correta:
a) I e II
b) I, II e IV
c) II e IV
d) I e IV
22. Como forma de indicar e advertir acerca dos riscos de
acidentes do trabalho, a NR.26 estabelece que o uso de cores
deve ser:
a) O mais reduzido possível, a fim de não ocasionar distração,
confusão e fadiga ao trabalhador.
b) As cores que mais alertem sobre riscos de contaminação,
acidentes e explosões descritos na NR.26.
c) O mais chamativo possível, desde que não ocasione
distração, confusão e fadiga ao trabalhador.
d) Preferencialmente o vermelho, o amarelo, o azul, e o verde
que representam: perigo, advertência, cuidado e permissão.
23. O trabalho em condições insalubres, de acordo com a NR.15
e seus anexos, asseguram ao trabalhador a percepção de
adicional, incidente sobre o salário mínimo da região,
equivalente a:
a) 20% (vinte por cento) para insalubridade grau mínimo
b) 30% (trinta por cento) para insalubridade grau médio
c) 40% (quarenta por cento) para insalubridade grau máximo
d) 15% (quinze por cento) para insalubridade grau mínimo
24. De acordo com a tabela do Anexo 1 da NR.15, qual será a
jornada de trabalho máxima diária permitida ao trabalhador em
um ambiente de trabalho com ruído contínuo ou intermitente em
90 B (A), que não esteja adequadamente protegido.
a) 4 horas
b) 6 horas
c) 6 horas e meia
d) 5 horas
25. Assinale a alternativa correta consoante a NR.25 – Resíduos
industriais:
a) A empresa deve buscar a redução da geração de resíduos
por meio da adoção das melhores práticas tecnológicas e
organizacionais disponíveis.
b) É vedado ao trabalhador a exposição aos agentes químicos,
físicos ou biológicos decorrentes de resíduos industriais em
níveis de tolerância acima dos permitidos na NR.15 Anexo 1
c) Cabe ao empregador, analisar, coletar, e promover a
reciclagem dos resíduos industriais que gera em seu
processo industrial
d) O trabalhador exposto a agentes nocivos à sua saúde deverá
anualmente se submeter a exames médicos afim de
quantificar os níveis de contaminação dos agentes físicos,
químicos e biológicos.
26. Com a visita do agente de fiscalização do Ministério do
Trabalho à obra de construção de uma ponte sob a
responsabilidade de uma empresa construtora civil, constatouse situação de trabalho geradora de riscos graves e iminentes
de acidentes aos trabalhadores, tais como, falta de
equipamentos de proteção individual e coletivo, ausências de
pausas para descanso e excesso de jornada de trabalho.
Diante de tal situação com base na NR.3, poderá o agente de
fiscalização:
a) Interditar o setor, caracterizado como o de maior risco de
acidentes aos trabalhadores.
b) Embargar totalmente ou parcialmente da obra.
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c) Notificar imediatamente, concedendo prazos de no máximo
90 (noventa) dias para a correção das irregularidades
encontradas.
d) Aplicar as multas sobre as infrações constantes, conforme o
quadro de gradação de multas do Anexo 1 da NR.28
27. Conforme a NR.2, quando não for possível realizar a
inspeção prévia pelo Órgão regional do Ministério do Trabalho,
antes do estabelecimento iniciar suas atividades:
a) A empresa deverá comunicar ao Ministério Público,
salvaguardando seus direitos econômicos e iniciar suas
atividades mesmo sem a Inspeção prévia.
b) A empresa poderá iniciar suas atividades, tendo em vista não
ser de sua responsabilidade tal ocorrência.
c) Aguardar o prazo de 30 dias a partir da data prevista para
inspeção do órgão regional do Ministério do trabalho,
iniciando-se ao fim desse prazo as suas atividades
normalmente.
d) A empresa poderá encaminhar ao órgão regional do
Ministério do trabalho, uma declaração das instalações do
estabelecimento novo que poderá ser aceito pelo referido
órgão para fins de fiscalização.
28. A autoridade regional competente, à vista de relatório
circunstanciado, elaborado por agente da inspeção do trabalho
que comprove o descumprimento reiterado das disposições
legais e/ou regulamentares sobre segurança e saúde do
trabalhador, poderá convocar representante legal da empresa
para apurar o motivo da irregularidade e propor solução para
corrigir as situações que estejam em desacordo com exigências
legais.
Entende-se por descumprimento reiterado:
a) A lavratura do auto de infração por 2 (duas) vezes no tocante
ao descumprimento do mesmo item de norma
regulamentadora.
b) A lavratura do auto de infração por 3 (três) vezes no tocante
ao descumprimento do mesmo item de norma
regulamentadora.
c) A notificação por 2 (duas) vezes ao mesmo item de norma
regulamentadora
d) O descumprimento de mais de um item constante no Termo
de Ajustamento de conduta
29. Em relação a NR.18 – Trabalho em telhados e coberturas,
assinale a alternativa incorreta:
a) É proibida a realização de trabalho ou atividades em telhados
ou coberturas sobre fornos ou qualquer equipamento do qual
possa haver emanação de gases, provenientes ou não de
processos industriais.
b) É proibida a realização de trabalho ou atividades em telhados
ou coberturas em caso de ocorrência de chuvas, ventos
fortes ou superfícies escorregadias.
c) Para trabalho em telhados e coberturas devem ser utilizados
dispositivos dimensionados por profissional legalmente
habilitado e que permitam a movimentação segura dos
trabalhadores.
d) Os serviços de execução, manutenção, ampliação e reforma
em telhados ou coberturas devem ser precedidos de
autorização prévia do órgão regional do Ministério do
trabalho, contendo os procedimentos a serem adotados.
30. Pedro Jorge, trabalhador rural, trabalha em atividades a céu
aberto, utiliza os equipamentos de proteção individuais
fornecidos gratuitamente pelo seu empregador desde os 19
anos de idade. Hoje com 32 anos, Pedro Jorge reclama de seu
empregador, tendo em vista que durante todo o período de
trabalho o mesmo ter oferecido a ele apenas um abrigo rústico
para se proteger contra as intempéries. Analisando esse caso,
consoante o que diz a NR.21:
a) Seu empregador cumpre a norma regulamentadora por
disponibilizar abrigo em trabalho a céu aberto, mesmo que
rústico.

b) Seu empregador descumpre a norma que estabelece que
sejam fornecidos abrigos modernos para a proteção contra
as intempéries.
c) Seu empregador cumpre a norma regulamentadora, tendo em
vista fornecer gratuitamente apenas os equipamentos de
segurança obrigatórios.
d) Seu empregador descumpre a norma, tendo em vista não
promover a manutenção do abrigo anualmente conforme
determina a norma.
31. Assinale a alternativa correta:
Nos trabalhos realizados em espaço confinado, não cabe à
responsabilidade do trabalhador:
a) Garantir que o acesso ao espaço confinado somente ocorra
após a emissão, por escrito, da Permissão de entrada e
trabalho, conforme modelo constante no anexo II da NR.33
b) Utilizar adequadamente os meios e equipamentos fornecidos
pela empresa
c) Comunicar ao Vigia e ao Supervisor de Entrada as situações
de risco para sua segurança e saúde ou de terceiros, que
sejam do seu conhecimento
d) Cumprir os procedimentos e orientações recebidos nos
treinamentos com relação aos espaços confinados.
32. As medidas administrativas constantes na NR.33
estabelecem:
I. Manter cadastro atualizado de todos os espaços confinados,
inclusive dos desativados, e respectivos riscos.
II. Definir medidas para isolar, sinalizar, controlar ou eliminar os
riscos do espaço confinado.
III. Implementar procedimento para trabalho em espaço
confinado.
IV. Estabelecer procedimentos de supervisão dos trabalhos no
exterior e no interior dos espaços confinados.
Assinale a opção correta:
a) I e IV estão incorretas
b) I e II estão corretas
c) Todas estão corretas
d) Apenas IV está incorreta
33. Todos os tanques de armazenamento de líquidos
combustíveis, de superfície ou equipados com respiradouros de
emergência, deverão ser localizados de acordo com a Tabela
“A” da NR.20. A distância entre dois tanques de armazenamento
de líquidos combustíveis inflamáveis deverá obedecer a
distância mínima entre eles de:
a) 2,5 (dois metros e meio)
b) 3,0 (três metros)
c) 10 (dez metros)
d) 1 (um metro)
34. Assinale a opção incorreta:
Em relação ao armazenamento de explosivos, tendo em vista a
segurança exigida pela NR.19, os depósitos devem obedecer
aos seguintes requisitos:
I. Ser apropriadamente ventilados.
II. Ser construídos de materiais incombustíveis, em terreno
firme, seco, a salvo de inundações.
III. Manter compartimento subterrâneo para armazenamento de
produtos de alto poder de explosão.
IV. Ser dotados de sinalização externa adequada.
Assinale a opção correta:
a) I e II estão corretos
b) III e IV estão corretos
c) III está incorreto
d) Todas estão corretas
35. Para os fins da NR.16 são consideradas atividades ou
operações perigosas as executadas com explosivos sujeitos a:
I. Degradação química ou autocatalítica;
II. Ação de agentes exteriores, tais como, calor, umidade,
faíscas, fogo, fenômenos sísmicos, choque e atritos.
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III. Armazenamento de quantidades de inflamáveis, contidas nos
tanques de consumo próprio dos veículos.
IV. Comercialização de líquido combustível que possua ponto
de fulgor igual ou superior a 70ºC (setenta graus centígrados) e
inferior a 93,3ºC (noventa e três graus e três décimos de graus
centígrados)
Assinale a opção correta:
a) I e II estão corretas
b) III e IV estão corretas
c) Todas estão corretas
d) Apenas I está correta
36. Conforme consta na NR.10, as medidas de proteção coletiva
compreendem, prioritariamente, a desenergização elétrica e, na
sua impossibilidade, o emprego de tensão de segurança. Caso
haja impossibilidade de implementação do estabelecido acima,
devem ser utilizadas outras medidas de proteção coletiva, tais
como:
I. Isolação das partes vivas.
II. Obstáculos, barreiras, sinalização.
III. Sistema de seccionamento automático de alimentação.
IV. Bloqueio do religamento automático.
Assinale a opção correta:
a) Apenas IV está correta
b) I e II estão errada
c) Todas estão corretas
d) Apenas IV está errada
37. Em relação às medidas de proteção individual constante na
NR.10, é correto afirmar que:
a) As vestimentas de trabalho devem ser adequadas às
atividades,
devendo
contemplar
a
condutibilidade,
inflamabilidade e influências eletromagnéticas.
b) Os equipamentos de proteção individual deverão ser
substituídos a cada operação realizada de modo a garantir
sua eficiência em uso próximo.
c) O treinamento de segurança ao operador de serviços em
instalações elétricas deverá ser realizado somente por
profissional do SESMT devidamente habilitado.
d) O aterramento das instalações elétricas deve ser executado
antes de qualquer operação sob a supervisão da CIPA.
38. Para efeitos da NR. 9 – Programa de prevenção de riscos
ambientais consideram- se riscos ambientais os agentes físicos,
químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que,
em função de sua natureza, concentração ou intensidade e
tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do
trabalhador. Assinale a alternativa correta quanto a
consideração dos agentes físicos, químicos e biológicos.
I. Consideram-se agentes químicos as substâncias, compostos
ou produtos que possam penetrar no organismo pela via
respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas,
gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de
exposição, possam ter contato ou ser absorvidos pelo
organismo através da pele ou por ingestão.
II. Consideram-se agentes biológicos as bactérias, fungos,
bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros.
III. Consideram-se agentes físicos, químicos e biológicos todos
os agentes classificados pelo PCMSO, desde que elaborado por
profissional habilitado e seguindo os procedimentos técnicos de
análise, avaliação e quantificação dos níveis de tolerância
aceitáveis ou não pela regulamentação da NR.15 e seus
anexos.
IV. Consideram-se agentes físicos as diversas formas de
energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais
como: ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas
extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, bem
como o infra-som e o ultra-som.
Assinale a opção correta:
a) II e III estão corretas.
b) I, II e IV estão corretas.
c) Todas estão corretas
d) Apenas IV está correta

39. De acordo com a Instrução Normativa INSS/DC 99 de
05/12/2003, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)
constitui-se em um documento histórico-laboral do trabalhador
que reúne, entre outras informações, dados administrativos,
registros ambientais e resultados de monitoração biológica,
durante todo o período em que este exerceu suas atividades.
Considere abaixo a alternativa correta em relação a uma das
finalidades do PPP:
a) Prover o trabalhador de meios de prova produzidos pelo
empregador perante a Previdência Social, a outros órgãos
públicos e aos sindicatos, de forma a garantir todo direito
decorrente da relação de trabalho, seja ele individual, ou
difuso e coletivo.
b) Comprovar as condições de trabalhos perigosos para a
concessão de benefício de Auxilio acidente e aposentadoria
por invalidez de que trata a Subseção V da Instr. Normativa
99 de 05/12/03
c) Possibilitar um monitoramento das atividades desenvolvidas
pelas empresas, com finalidade de garantir um controle dos
riscos ocupacionais desenvolvidos pelos setores produtivos.
d) Concessão de aposentadoria especial por tempo de
contribuição em atividades especiais de 15, 20 e 25 anos.
40. Determina a NR.6 – Equipamentos de proteção individual:
I. Compete ao Serviço Especializado em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT, ouvida a
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA e
trabalhadores usuários, recomendar ao empregador o EPI
adequado ao risco existente em determinada atividade.
II. Nas empresas desobrigadas a constituir SESMT, cabe ao
empregador selecionar o EPI adequado ao risco, mediante
orientação de profissional tecnicamente habilitado, ouvida a
CIPA ou, na falta desta, o designado e trabalhadores usuários.
III. Todo EPI deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem
visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de
fabricação e o número do CA, ou, no caso de EPI importado, o
nome do importador, o lote de fabricação e o número do CA.
IV. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados,
gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de
conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias:
sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa
proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de
doenças profissionais e do trabalho; enquanto as medidas de
proteção coletiva estiverem sendo implantadas; e, para atender
a situações de emergência.
Assinale a opção correta:
a) Apenas I e II estão incorretas
b) Apenas III e IV estão incorretas
c) I, II e IV estão corretas
d) Todas estão corretas
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