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Andando há 40 anos por este país, catando dinheiro 
para levar pra casa, eu aprendi a acreditar. Acreditar 
na terra, no homem, na chuva, na benção, na semen-
te, no fruto, no coração, na mente… na inteligência. 
Aprendi, com o meu povo, que quando uma coisa 
está muito séria, o melhor que se faz é brincar com 
ela. E, naquelas tardes terríveis, sozinho num quarto 
de hotel, esperando a hora do show, eu comecei a 
desenhar o país dos meus sonhos. Um país onde 
cada lavrador tenha um par de bois para puxar seu 
arado e que de tarde, ao voltar para casa, encontre 
um par de filhos o esperando e à noite quando for 
dormir, tenha um par de pernas para amar; no país 
dos meus sonhos, todo pobre vai comer, todo hospital 
terá remédios, todo aluno terá colégio, todo professor 
ganhará um salário decente e todo policial apenas 
prenderá os bandidos, em vez de os ajudar a matar e 
a roubar; no país dos meus sonhos todo cego vai ver, 
todo surdo vai ouvir e todo mudo vai ver e ouvir coi-
sas tão lindas que nem será preciso dizer nada; no 
país dos meus sonhos a integração do homem com a 
natureza será tanta que eu chego a imaginar uma 
árvore dizendo a um homem: “Você me tratou tão 
bem, foi tão legal comigo, que eu gostaria de me 
transformar na mesa da sua casa, nas cadeiras onde 
sua família sentará, no berço do seu filho”. No país 
dos meus sonhos, o homem branco, afinal, vai desco-
brir que o coração do negro é do tamanho do seu e o 
sangue da mesma cor. O país dos meus sonhos um 
dia será verdade. E ele será tão feliz que nem vai pre-
cisar de mim para fazer rir um pouco. Não faz mal. Eu 
perco o emprego, mas não perco o meu sonho. Boa 
noite. 
CHICO ANYSIO.  

http://sitenotadez.net/cronicas/ 
 
1) O termo destacado abaixo possui valor de um sin-
tagma que se encontra na alternativa: 
 
“todo mudo vai ver e ouvir coisas tão lindas que nem 
será preciso dizer nada.” 
 
A) O dinheiro que está em cima do móvel é meu; 
B) Esta é a casa a que fiz referência; 
C) Gosto da mulher que tu és; 
D) Os candidatos cujas provas foram entregues po-
dem sair; 
E) O desejo de quanto quero ser aprovado não é 
muito. 
 
2) A relação sintática, em destaque, no fragmento  
abaixo é a mesma da alternativa: 
 
“Eu perco o emprego, mas não perco o meu so-
nho.” 
 
A) Quando uma coisa está muito séria, o melhor é 
brincar com ela; 
 

B) Todo professor ganhará um salário decente e todo 
policial apenas prenderá os bandidos; 
C) Eu chego a imaginar uma árvore dizendo a um 
homem: “Você me tratou tão bem, foi tão legal co-
migo; 
D) Ele será tão feliz que nem vai precisar de mim; 
E) Andando há 40 anos por este país, catando dinhei-
ro para levar pra casa, eu aprendi a acreditar. 
 
3) O fragmento destacado abaixo possui diretrizes 
sintáticas de: 
 
“No país dos meus sonhos a integração do homem 
com a natureza será tanta que eu chego a imaginar 
uma árvore dizendo a um homem.” 
 
A) Um complemento nominal; 
B) Uma oração consecutiva; 
C) Uma oração causal; 
D) Uma oração comparativa; 
E) Um complemento verbal. 
  
4) A alternativa CORRETA quanto à gramática nor-
mativa se encontra na alternativa: 
 
A) A coerência gramatical permanece a mesma se for 
acrescida a palavra “atrás” em: “Andando há 40 anos 
atrás” assim como ocorrem em: “eu nasci há 10 mil 
anos atrás”; 
B) As vírgulas em “no homem, na chuva, na benção, 
na semente, no fruto, no coração, na mente” são em-
pregadas pela mesma regra do fragmento “E, naque-
las tardes terríveis, sozinho num quarto de hotel”; 
C) Ao substituir a palavra onde em “Um país onde” 
por “aonde” o enunciado permanece em conjuntura 
com a gramática normativa; 
D) O verbo “haver” empregado no primeiro período, 
possui mesma função do verbo em: “ Há vários alu-
nos aqui”; 
E) O sujeito do aprender em “Aprendi, com o meu 
povo” é classificado como elíptico. 
 
5) Depreende-se da charge abaixo: 
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I. A expressão da poupança completa o nome rendi-
mento, sendo classificado como complemento nomi-
nal. 
II. “À taxa Selic” possui características de um comple-
mento verbal, conjunturado ao verbo de forma indire-
ta. 
III. A omissão do acento grave deixa o enunciado com 
as diretrizes gramaticais. 
 
Está CORRETA a alternativa:  
 
A) II; 
B) I e II; 
C) III; 
D) I e III; 
E) I.  
 
6) Assinale a alternativa que melhor completa os es-
paços em branco do fragmento. 
 
“ A ..................... é um ......................... que atinge a 
boa parte dos brasileiros. Dessa forma, as comidas 
devem ser ........................ para que este problema 
seja controlado e a ..................... de sal este-
ja ..................... controle.” 
 
A) Hiper-tensão – mal – insossa – taxa – sob; 
B) Hipertenção – mau – insoça – taxa – sobre; 
C) Hipertensão – mal – insossa – taxa – sob;   
D) Hipertenção – mau – inçossa – tacha – sobre; 
E) Ipertensão – mal – inçoça – tacha – sob. 
 
7) A alternativa em que NÃO foi obedecida às regras 
de concordância é: 
 
A) Fui eu quem falou sobre o seu caso; 
B) Devem haver mais pessoas com cursos de nível 
superior no futuro; 
C) 80% da população brasileira assistiu ao final dos 
campeonatos regionais; 
D) A multidão de fanáticos torcedores aplaudiram 
seus times; 
E) As provas terminarão ao meio dia e meia hora.  
 
8) Observe as placas a seguir: 
 

 
 
 

 
 
I. As partículas “se” presente nos enunciados possu-
em mesmas classificações gramaticais. 
II. Há incoerência gramatical nos dois enunciados, 
haja vista que, os verbos de ambas as placas devem 
estar no plural. 
III. Há incoerência gramatical apenas na placa I, haja 
vista que a partícula “se” apassiva o sujeito e na placa 
II indetermina o sujeito. 
IV. O sujeito da primeira placa é “apartamentos”. E o 
sujeito da segunda placa é “profissionais”.   
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I e IV; 
B) II e IV; 
C) III; 
D) I e III; 
E) I e II. 
 
9) A alternativa que preenche CORRETAMENTE o 
enunciado abaixo se encontra: 
 
I. Com os olhos fixos no rei o servo falou: .............. 
......................... irá ao Brasil. 
II. Logo a notícia se espalhou e chegou distorcida ao 
Brasil, onde se comentava que o príncipe visitaria 
esta Terra, onde falavam que ......................                                
................ chegaria em breve. 
III. É sabido que em breve o Papa visitará o Brasil. Ao 
mencionar o nome do sacerdote indiretamente, deve-
se dizer ........................................ 
 
A) Sua majestade -  Sua alteza – Vossa santidade; 
B) Vossa majestade -  Sua alteza – Vossa santidade; 
C) Vossa majestade -  Vossa alteza – Vossa onipo-
tência; 
D) Vossa majestade – Sua alteza – Sua santidade; 
E) Sua majestade – Vossa alteza – Vossa santidade. 
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10) Transpondo o enunciado abaixo para o plural ob-
tem-se: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Ex-guardas-costas mantém polêmicas sobre  Mi-
chael Jackson; 
B)  Os ex-guardas-costas manteem polêmicas sobre  
Michael Jackson; 
C) Ex-guarda-costas mantéem polêmicas sobre  Mi-
chael Jackson; 
D) Os ex-guarda-costas mantêm polêmicas sobre  
Michael Jackson; 
E) Ex-guarda-costas mantêm polêmicas sobre  Mi-
chael Jackson. 

11) Na lei Orgânica são expostas no Art. 18 as obri-
gações dos Vereadores do Município de Serra Talha-
da (PE). Sobre este assunto analise as proposições 
abaixo: 
 
I. Dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito, conhecer 
de sua renúncia e afastá-los, definitivamente, do exer-
cício do cargo, nos termos desta Lei. 
II. Conceder licença, para afastamento, ao Prefeito, 
ao Vice-Prefeito e aos Vereadores. 
III. Votar moção de censura pública ou mérito aos 
Secretários Municipais, representantes do poder pú-
blico, e aos demais cidadãos em relação ao desem-
penho de suas funções. 
IV. Autorizar o Prefeito a ausentar-se do Município 
por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 
V. Autorizar a referendo e convocar plebiscito, exceto 
os casos previstos nesta Lei. 
 
A) Estão corretas apenas a I, II e III; 
B) Estão corretas apenas a II e IV; 
C) Estão corretas apenas a III, IV e V; 
D) Todas as alternativas estão corretas; 
E) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
12) As ações do Governo Municipal na Educação de 
Serra Talhada receberam o reconhecimento 
__________, a Medalha ______________________. 

O Cerimonial de entrega da premiação aconteceu no 
Centro de Convenções em Olinda - PE, no dia 28 de 
abril de 2012. A secretaria Municipal de Educação 
esteve representada pelo Sr. Joaquim Alves da Silva, 
que assume a Pasta da Diretoria de Planejamento.  
 
A) Do Instituto Tiradentes de Minas Gerais; Instituição 
nota 10; 
B) Do Ministério da Educação e Cultura; Instituição 
nota 10; 
C) Do ENEAD; Jovens Talentos; 
D) Do Ministério da Educação e Cultura; Amigos da 
Escola; 
E) Do Instituto Tiradentes de Minas Gerais; Presiden-
te Tancredo Neves - Mérito Educação. 
 
13) Sobre os ilustres nomes que comandaram o Mu-
nicípio de Serra Talhada (PE), alguns se destacam, 
começando as jornadas políticas com o Barão do Pa-
jeú em 1892, até os dias de hoje. Qual desses senho-
res abaixo citados obtiveram o mandato maior: 
 
A) Hildo Pereira de Menezes; 
B) Sebastião Andrade Oliveira; 
C) José Ferdinando Feitosa; 
D) Augusto César E. de Carvalho; 
E) N.D.A. 
 
14) Serra Talhada (PE) é bastante conhecida como a 
Capital do Xaxado, mas também por ter grandes per-
sonagens históricos talhadenses. Sobre estes nativos 
de Serra Talhada é INCORRETO afirmar: 
 
I. Agamenom Magalhães - Ministro da Justiça e do 
Trabalho no Governo Vargas, Interventor e depois 
Governador de Pernambuco, considerado um dos 
grandes “estadista” da política nacional. 
II. Solidônio Leite - Instrumentista, considerado um 
dos maiores do mundo. 
III. Moacir Santos – Filósofo. 
IV. Arnoud Rodrigues - Ator, escritor, humorista, com-
positor e cantor. 
V. Virgolino Ferreira da Silva (Lampião) - Figura em-
blemática que trafega entre o bem e o mal. Conside-
rado o rei do Cangaço, Lampião “reinou” nos sertões 
de 1922 até 1938 quando foi morto numa emboscada 
em Sergipe. Considerado herói por alguns e bandido 
por outros, escreveu uma das principais páginas da 
história do Nordeste e do Brasil. 
 
A) Estão corretas apenas a I, II e III; 
B) Estão corretas apenas a II e III; 
C) Estão corretas apenas a I, IV e V; 
D) Estão corretas apenas a III, IV e V; 
E) Todas as alternativas estão corretas. 
 
15) As melhores Secretarias Municipais de Educação 
do Brasil foram homenageadas durante o Congresso 
Nacional da Educação Pública Municipal, em Santa 
Catarina. A educação de Serra Talhada (PE) está 
incluída entre as cem e recebe o 10º Prêmio Educa 
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Brasil, na pessoa do secretário Israel Silveira. A Se-
cretaria de Educação de Serra Talhada (SEST) obte-
ve tal premiação devido a: 
 
A) O trabalho de inclusão e melhoria da qualidade do 
ensino e a política de valorização dos professores; 
B) Melhor estrutura física e equivalente aproveitamen-
to do corpo docente da mesma; 
C) Mais alto percentual de capacitação profissional no 
programa de treinamento de mídias digitais; 
D) Terceira colocação nas Olimpíadas Nacionais de 
Ciências Exatas e suas Tecnologias; 
E) Segundo lugar Nacional no ENEM, nas escolas 
públicas. 
 
16) Antonio Palocci anunciou a saída da casa civil e 
foi o primeiro ministro do governo da presidente Dilma 
Rousseff a deixar o cargo. O ex-chefe da Casa Civil 
anunciou sua saída no dia 7 de junho de 2011, quan-
do foram divulgadas denúncias de que seu patrimônio 
aumentou 20 vezes em quatro anos, entre 2006 e 
2010. Depois da renúncia de Palocci, quem assumiu 
seu lugar: 
 
A) Paulo Bernardo; 
B) Gleisi Hoffman; 
C) Moreira Franco; 
D) Helena Chagas; 
E) Celso Amorim. 
 
17) O primeiro 7 de Setembro, Dia da Independência, 
da presidente Dilma Rousseff foi marcado por protes-
tos em Brasília. Esta manifestação ocorreu a partir de 
mobilizações das pessoas nas redes sociais. Sobre 
esta manifestação é CORRETO afirmar: 
 
A) Foi uma Marcha a favor da Independência das mu-
lheres e contra o machismo; 
B) Foi denominada Marcha Contra a Corrupção; 
C) Foi uma movimentação contra a homofobia; 
D) Foi organizado por jovens, contra as drogas; 
E) Foi uma manifestação em combate ao câncer de 
mama. 
 
18) Começou tímida na Tunísia, ainda no final de 
2010. Logo uma onda varreu o Oriente Médio e o nor-
te da África. A revolta pelo fim dos regimes autoritá-
rios tomou conta de países. Sobre essas revoltas co-
nhecidas como Primavera Árabe, responda: Qual di-
tador foi derrubado pelo povo primeiro: 
 
A) Hosni Mubarak; 
B) Muamar Kadafi; 
C) Zine El Abidine Bem Ali; 
D) Abdullah Saleh; 
E) Rei Hamed. 
 
19) Sobre as atuações do IPHAN em Pernambuco, 
analise as proposições abaixo: 
 
 

I. No município de Jaboatão dos Guararapes, execu-
tou-se obra de preservação na Igreja Nossa Senhora 
dos Prazeres. 
II. Na cidade de Goiana, foi restaurada a Igreja Nossa 
Senhora do Amparo, após trabalho emergencial. 
III. Com a participação dos monges carmelitas na 
contratação de mão-de-obra, a cobertura e as esqua-
drias da nave do Convento de Santo Alberto foram 
restauradas. 
IV. Em Igarassu, a Igreja de São Cosme e São Dami-
ão teve sua rede elétrica refeita, ganhando nova ilu-
minação, obras de recuperação do piso e da cobertu-
ra, com recursos e supervisão do IPHAN. 
V. Em Olinda a igreja abacial do Mosteiro São Bento 
teve seus elementos artísticos restaurados, sobretudo 
o altar-mor; em operação que durou sete meses, en-
volvendo 30 profissionais. 
 
Estão CORRETAS as afirmações: 
 
A) Apenas I, III e V; 
B) Apenas II, IV e V; 
C) Apenas III, IV e V; 
D) Apenas I e II; 
E) I, II, III, IV e V. 
 
20) União para promover os estados do Nordeste no 
país e no exterior. Essa foi a tônica do discurso do 
secretário de Turismo de Pernambuco, Silvio Costa 
Filho, na apresentação, no Recife (PE), sobre os pre-
parativos dos estados nordestinos para a Copa de 
2014. A platéia é composta por empresários brasilei-
ros e estrangeiros que participam do Encontro Inter-
nacional de Investimentos Imobiliários e Turísticos do 
Nordeste Brasileiro. 
 
Qual das alternativas abaixo é uma cidade do Nor-
deste brasileiro que NÃO sediará a Copa do Mundo 
de 2014: 
 
A) Salvador; 
B) Recife; 
C) Natal; 
D) Ceará; 
E) Maceió. 

21) O artigo 7º, da Constituição Federal do Brasil, 
determina, no seu inciso XXVIII: 
 
A) Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do 
empregador, sem excluir a indenização a que este 
está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa; 
B) Adicional de remuneração para as atividades pe-
nosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei; 
C) Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por mei-
o de normas de saúde, higiene e segurança; 
D) Reconhecimento das convenções e acordos coleti-
vos de trabalho; 
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E) Aposentadoria especial. 
 
22) O Artigo 164, do capítulo V do Título II da Conso-
lidação das Leis do Trabalho – CLT dispõe sobre: 
 
A) Serviços Especializados de Engenharia Segurança 
e Medicina do Trabalho – SESMT; 
B) Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – 
CIPA; 
C) Disposições Gerais; 
D) Sinalização de Segurança; 
E) Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais – 
PPRA. 
 
23) De acordo com a Lei nº 7.855, de 24 de outubro 
de 1989, dispõe, também, sobre: 
 
A) O Programa de Alimentação do Trabalhador – 
PAT; 
B) O pagamento do adicional de periculosidade aos 
trabalhadores expostos a radiação ionizante; 
C) A obrigatoriedade da implementação do PPP por 
meios magnéticos; 
D) Programa de Desenvolvimento do Sistema Federal 
de Inspeção do trabalho; 
E) O Fundo de Amparo ao Trabalhador FAT. 
 
24) De acordo com Lei 7410, de 27 de novembro de 
1985, dispõe sobre a Especialização de Engenheiros 
e Arquitetos em Engenharia de Segurança do Traba-
lho, a Profissão de Técnico de Segurança do Traba-
lho, é CORRETO afirmar que: 
 
A) Para o exercício de Técnico de Segurança do Tra-
balho será exigido do profissional o registro em con-
selho de classe, específico da categoria; 
B) O técnico em segurança do trabalho poderá assu-
mir, em determinadas situações, emitir laudo de insa-
lubridade e/ou periculosidade; 
C) Ao Ministério do Trabalho caberá definir as ativida-
des do Técnico de Segurança do Trabalho; 
D) A grade curricular do curso de técnico em segu-
rança do trabalho deverá ser elaborada pelo Ministé-
rio da Saúde; 
E) O técnico em segurança do trabalho somente ob-
terá o diploma em Técnico de Segurança do Traba-
lho, mediante a conclusão do ensino fundamental. 
 
25) O protocolo de Quioto se propõe um calendário 
pelo qual os países-membros (principalmente os de-
senvolvidos) têm a obrigação de reduzir a emissão de 
gases do efeito estufa em, pelo menos, 5,2% em rela-
ção aos níveis de 1990 no período entre 2008 e 2012, 
também chamado de primeiro período de compromis-
so. A redução dessas emissões deverá acontecer em 
várias atividades econômicas. O protocolo estimula 
os países signatários a cooperarem entre si, através 
de algumas ações básicas: 
 
I. Reformar os setores de comércio e indústria. 
II. Promover o uso de fontes energéticas renováveis. 

III. Eliminar mecanismos financeiros e de mercado 
inapropriados aos fins da Convenção. 
IV. Limitar as emissões de hidrogênio no gerencia-
mento de resíduos e dos sistemas energéticos. 
V. Proteger florestas e outros sumidouros de carbono. 
 
De acordo com o enunciado estão CORRETAS as 
alternativas: 
 
A) Apenas as alternativas I, II e III; 
B) Apenas as alternativas I e V; 
C) Apenas as alternativas II, IV e V; 
D) Apenas as alternativas II e III; 
E) Alternativas I, II, III IV e V. 
 
26) A OIT – Organização Internacional do Trabalho, 
em sua Convenção 81 - Inspeção do Trabalho – I 
Parte Inspeção No Trabalho Na Indústria, artigo 12, 
define que os Inspetores de Trabalho munidos de 
credenciais serão autorizados: 
  
A) A penetrar mediante agendamento, em qualquer 
estabelecimento submetido à inspeção; 
B) A penetrar durante o dia em todos os locais que 
eles possam ter motivo razoável para supor estarem 
sujeitos ao controle de inspeção; 
C) Dar voz de prisão, ao empregado ou empregador, 
mediante desobediência das ordens expedidas por 
ele; 
D) Receber pagamento de multa por infração dos pre-
ceitos legais; 
E) Embargar obra ou interditar estabelecimento, setor 
de trabalho, máquina ou equipamento que ofereça 
risco grave e iminente à vida e a saúde do trabalha-
dor. 
 
27) De acordo com a NR 15 - ATIVIDADES E OPE-
RAÇÕES INSALUBRES a exposição ao calor deve 
ser avaliada através do "Índice de Bulbo Úmido Ter-
mômetro de Globo" - IBUTG definido pelas equações 
que se seguem: 
 
A) Ambientes internos ou externos sem carga solar: 
IBUTG = 0,7 tbn + 0,2 tg Ambientes externos com  
carga solar:  
IBUTG = 0,7 tbn + 0,1 tbs + 0,2 tg; 
B) Ambientes internos ou externos sem carga solar: 
IBUTG = 0,7 tbn + 0,3 tg; 
Ambientes externos com carga solar:  
IBUTG = 0,6tbn + 0,1 tbs + 0,2 tg; 
C) Ambientes internos ou externos sem carga solar: 
IBUTG = 0,7 tbn + 0,2tg 
Ambientes externos com carga solar:  
IBUTG = 0,6 tbn + 0,5tbs + 0,2 tg; 
D) Ambientes internos ou externos sem carga solar: 
IBUTG = 0,7 tbn + 0,3 tg 
Ambientes externos com carga solar: 
IBUTG = 0,7 tbn + 0,1 tbs + 0,2 tg; 
E) Ambientes internos ou externos sem carga solar: 
IBUTG = 0,6 tbn + 0,1tg 
Ambientes externos com carga solar:  
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IBUTG = 0,7 tbn + 0,3tbs + 0,2 tg. 
 
28) A Lei de nº 8.213, de 24 de julho de 1991 que 
dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 
Social e dá outras providências estabelece que o va-
lor da aposentadoria por invalidez do segurado que 
necessitar da assistência permanente de outra pesso-
a será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento). O 
acréscimo de que trata este artigo: 
 
A) Será recalculado quando o benefício que lhe deu 
origem for reajustado; 
B) Cessará com a morte do aposentado, sendo incor-
porável ao valor da pensão; 
C) Será recalculado em 30% quando o benefício que 
lhe deu origem for reajustado; 
D) Poderá ser revogado no caso de mudança na con-
dição de saúde do beneficiado; 
E) Será cumulativo, até valor de 50% do benefício, 
em caso maiores necessidades do beneficiado. 
 
29) A Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 que Dispõe 
sobre a organização da Seguridade Social, institui 
Plano de Custeio, e dá outras providência, no título II, 
artigo 3º define que A Previdência Social tem por fim 
assegurar aos seus beneficiários meios indispensá-
veis de manutenção, por motivo de incapacidade, 
idade avançada, tempo de serviço, desemprego invo-
luntário, encargos de família e reclusão ou morte da-
queles de quem dependiam economicamente. Pará-
grafo único. A organização da Previdência Social o-
bedecerá aos seguintes princípios e diretrizes:  
 
I. Universalidade de participação nos planos previ-
denciários, mediante contribuição. 
II. Valor da renda anual dos benefícios, substitutos do 
salário-de-contribuição ou do rendimento do trabalho 
do segurado, não inferior ao do salário mínimo. 
III. Cálculo dos benefícios considerando-se os salá-
rios-de-contribuição, corrigidos monetariamente. 
IV. Preservação do valor real dos benefícios. 
V. Previdência complementar obrigatória, custeada 
por contribuição adicional. 
 
De acordo com o enunciado estão INCORRETAS as 
alternativas: 
 
A) Apenas as alternativas I, IV e V; 
B) Apenas as alternativas II e V; 
C) Apenas as alternativas III, IV e V; 
D) Apenas as alternativas I e III; 
E) Alternativas I, II, III IV e V. 
 
30) De acordo com a NR 17- Ergonomia –Nas ativida-
des de processamento eletrônico de dados, deve-se, 
salvo o disposto em convenções e acordos coletivos 
de trabalho, observar o seguinte: 
 
A) O número máximo de toques reais exigidos pelo 
empregador não deve ser superior a 6.000 por hora 
trabalhada, sendo considerado toque real, para efeito 

desta NR, cada movimento de pressão sobre o tecla-
do; 
B) O tempo efetivo de trabalho de entrada de dados 
não deve exceder o limite máximo de 6 (seis) horas, 
sendo que, no período de tempo restante da jornada, 
o trabalhador poderá exercer outras atividades, ob-
servado o disposto no art. 468 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, desde que não exijam movimentos 
repetitivos, nem esforço visual; 
C) Nas atividades de entrada de dados deve haver, 
no mínimo, uma pausa de 15 minutos para cada 50 
minutos trabalhados, não deduzidos da jornada nor-
mal de trabalho; 
D) O empregador não deve promover qualquer siste-
ma de avaliação dos trabalhadores envolvidos nas 
atividades de digitação, baseado no número individu-
al de toques sobre o teclado, inclusive o automatiza-
do, para efeito de remuneração e vantagens de qual-
quer espécie; 
E) Quando do retorno ao trabalho, após qualquer tipo 
de afastamento igual ou superior a 15 (quinze) dias, a 
exigência de produção em relação ao número de ho-
ras deverá ser iniciado em níveis inferiores do máxi-
mo estabelecido na alínea "b" e ser ampliada progres-
sivamente. 
 
31) Para fins de aplicação das Normas e, de acordo 
com a NR 1, é CORRETO afirmar que: 
 
I. Empregado, a pessoa física que presta serviços de 
natureza não eventual a empregador, sob a depen-
dência deste e mediante salário. 
II. Empresa, o estabelecimento ou o conjunto de esta-
belecimentos, canteiros de obra, frente de trabalho, 
locais de trabalho e outras, constituindo a organiza-
ção de que se utiliza o empregador para atingir seus 
objetivos. 
III. Estabelecimento, cada uma das unidades da em-
presa, funcionando em um mesmo lugar, tais como: 
fábrica, refinaria, usina, escritório, loja, oficina, depó-
sito, laboratório. 
IV. Canteiro de obra, a área do trabalho móvel e tem-
porária, onde se desenvolvem operações de apoio e 
execução à construção, demolição ou reparo de uma 
obra. 
V. Frente de trabalho, a área de trabalho fixa e tem-
porária, onde se desenvolvem operações de apoio e 
execução à construção, demolição ou reparo de uma 
obra.   
 
Estão INCORRETAS as afirmativas: 
 
A) Apenas I e III; 
B) Apenas II e III; 
C) Apenas III; IV e V; 
D) Apenas I; II e IV; 
E) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
32) De acordo com a NR 4 - O dimensionamento dos 
Serviços Especializados em Engenharia de Seguran-
ça e em Medicina do Trabalho vincula-se à gradação 
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do risco da atividade principal e ao número total de 
empregados do estabelecimento, constantes dos 
Quadros I e II, anexos, observadas as exceções pre-
vistas nesta NR. Tomando esta informação como ba-
se, marque a alternativa CORRETA: 
 
A) Para fins de dimensionamento, os canteiros de 
obras e as frentes de trabalho com menos de 1500 
(um mil e quinhentos) empregados e situados no 
mesmo estado, território ou Distrito Federal não serão 
considerados como estabelecimentos, mas como in-
tegrantes da empresa de engenharia principal res-
ponsável, a quem caberá organizar os Serviços Espe-
cializados em Engenharia de Segurança e em Medici-
na do Trabalho; 
B) Para as empresas enquadradas nos graus de risco 
1, 2, 3 o dimensionamento dos serviços referidos no 
subitem 4.2.5 obedecerá o Quadro II, anexo, conside-
rando-se como número de empregados o somatório 
dos empregados de todos os estabelecimentos; 
C) As empresas que possuam mais de 40% 
(quarenta por cento) de seus empregados em estabe-
lecimentos ou setor 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 Traba-
lho, em função do maior grau de risco, obedecido o 
disposto no Quadro II desta NR; 
D) As empresas que optarem pelo serviço único de 
engenharia e medicina ficam obrigadas a elaborar e 
submeter à aprovação da Secretaria de Segurança e 
Medicina do Trabalho, até o dia 30 de março, um pro-
grama anual de segurança e medicina do trabalho a 
ser desenvolvido; 
E) As empresas enquadradas no grau de risco 1 obri-
gadas a constituir Serviços Especializados em Enge-
nharia de Segurança e em Medicina do Trabalho e 
que possuam outros serviços de medicina e engenha-
ria poderão integrar estes serviços com os Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho constituindo um serviço único 
de engenharia e medicina. 
 
33) De acordo com a NR 5 – CIPA é CORRETO afir-
mar que: 
 
A) As empresas instaladas em centro comercial ou 
industrial estabelecerão, através de membros de CI-
PA ou designados, mecanismos de integração com 
objetivo de promover o desenvolvimento de ações de 
prevenção de acidentes e doenças decorrentes do 
ambiente e instalações de uso coletivo, podendo con-
tar com a participação da administração do mesmo; 
B) As disposições contidas nesta NR aplicam-se, no 
que couber, aos trabalhadores empregados e às enti-
dades que lhes tomem serviços, observados as dis-
posições estabelecidas em Normas Regulamentado-
ras de setores econômicos específicos; 
C) Devem constituir CIPA, por empresa, e mantê-la 
em regular funcionamento as empresas privadas, pú-
blicas, sociedades de economia mista, órgãos da ad-

ministração direta e indireta, instituições beneficentes, 
associações recreativas, cooperativas, bem como 
outras instituições que admitam trabalhadores como 
empregados; 
D) A documentação referente ao processo eleitoral da 
CIPA, incluindo as atas de eleição e de posse e o 
calendário anual das reuniões ordinárias, deve ficar 
no estabelecimento à disposição do Ministério do Tra-
balho e Emprego e do Ministério da Saúde; 
E) Será indicado, pelo presidente da CIPA, um secre-
tário e seu substituto, entre os componentes ou não 
da comissão, sendo neste caso necessária a concor-
dância do empregador. 
 
34) A NR 6, em seu item 6.11, no subitem 6.11.1 de-
termina que é da competência do Ministério do Traba-
lho e Emprego / TEM e cabe ao órgão nacional com-
petente em matéria de segurança e saúde no traba-
lho: 
 
A) Cadastrar e supervisionar o fabricante ou importa-
dor de EPI;  
B) Examinar e Protocolizar a documentação para e-
mitir ou renovar o CA de EPI; 
C) Estabelecer, anualmente, os regulamentos técni-
cos para ensaios de EPI;  
D) Determinar a qualidade do EPI; 
E) Estabelecer, quando necessário, os regulamentos 
técnicos para ensaios de EPI para o trabalho. 
 
35) A NR 10 – determina diretrizes mínimas de segu-
rança em serviços e instalações em eletricidade. No 
item 10.3 – Segurança em Projetos – e nos seus su-
bitens prevê, entre outras providências, que: 
 
A) É recomendável que os projetos de instalações 
elétricas especifiquem dispositivos de desligamento 
de circuitos que possuam recursos para impedimento 
de reenergização, para sinalização de advertência 
com indicação da condição operativa; 
B) O projeto elétrico, impreterivelmente, deve prever 
a instalação de dispositivo de seccionamento de ação 
simultânea, que permita a aplicação de impedimento 
de reenergização do circuito; 
C) O projeto de instalações elétricas deve considerar 
o espaço seguro, quanto ao dimensionamento e a 
localização de seus componentes e as influências 
externas, quando da operação e da realização de 
serviços de construção e manutenção; 
D) Os circuitos elétricos com finalidades diferentes, 
tais como: comunicação, sinalização, controle e tra-
ção elétrica devem ser identificados e instalado sem 
conjunto, salvo quando o desenvolvimento tecnológi-
co permitir compartilhamento, respeitadas as defini-
ções de projetos; 
E) O projeto deve definir a configuração do esquema 
de aterramento, a obrigatoriedade ou não da interliga-
ção entre o condutor de fase e o de proteção e a co-
nexão à terra das partes condutoras não destinadas à 
condução da eletricidade.   
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36) Devido a ocorrência de acidentes com eletricida-
de, na operação de máquinas e equipamentos, a NR 
12 – Máquinas e Equipamentos prevê, entre outras 
providências a adoção das seguintes medidas: 
 
I. As instalações elétricas das máquinas e equipa-
mentos devem ser projetadas e mantidas de modo a 
prevenir, por meios seguros, os perigos de choque 
elétrico, incêndio, explosão e outros tipos de aciden-
tes, conforme previsto na NR 6. 
II. Devem ser aterrados, conforme as normas técni-
cas oficiais vigentes, as instalações, carcaças, invólu-
cros, blindagens ou partes condutoras das máquinas 
e equipamentos que não façam parte dos circuitos 
elétricos, mas que possam ficar sob tensão. 
III. As instalações elétricas das máquinas e equipa-
mentos que estejam ou possam estar em contato di-
reto ou indireto com água ou agentes corrosivos de-
vem ser projetadas com meios e dispositivos que ga-
rantam sua blindagem, estanqueidade, isolamento e 
resistência, de modo a prevenir a ocorrência de aci-
dentes. 
IV. As ligações e derivações dos condutores elétricos 
das máquinas e equipamentos devem ser feitas medi-
ante dispositivos apropriados e conforme as normas 
técnicas oficiais vigentes, de modo a assegurar resis-
tência mecânica e contato elétrico adequado, com 
características equivalentes aos condutores elétricos 
utilizados e proteção contra riscos. 
V. Quando a alimentação elétrica possibilitar a inver-
são de fases de máquina que possa provocar aciden-
tes de trabalho, deve haver dispositivo monitorado de 
detecção de sequência de fases ou outra medida de 
proteção de mesma eficácia. 
 
Está(ão) CORRETA(s) as afirmativas: 
 
A) Apenas I, II e V; 
B) Apenas II, III e IV; 
C) Apenas II, IV e V; 
D) Apenas I, II e IV; 
E) Todas as alternativas estão corretas. 
 
37) De acordo com a NR 18, sobre as medidas que 
integram o PCMAT, é INCORRETO afirmar que: 
 
A) Projeto de execução das proteções coletivas em 
conformidade com as etapas de projeção da obra; 
B) Memorial sobre condições e meio ambiente de 
trabalho nas atividades e operações, levando-se em 
consideração riscos de acidentes e de doenças do 
trabalho e suas respectivas medidas preventivas; 
C) Especificação técnica das proteções coletivas e 
individuais a serem utilizadas; 
D) Layout inicial e atualizado do canteiro de obras e/
ou frente de trabalho, contemplando, inclusive, previ-
são de dimensionamento das áreas de vivência; 
E) Cronograma de implantação das medidas preventi-
vas definidas no PCMAT em conformidade com as 
etapas de execução da obra. 
 

38) Os extintores de incêndio constituem um impor-
tante equipamento de combate a princípios de incên-
dio. Algumas observações devem ser seguidas para 
garantir o seu uso seguro. Os extintores devem pas-
sar por alguns testes e manutenções. O ensaio hi-
drostático deverá ser efetuado no intervalo de: 
 
A) Dois anos após a data da fabricação e a cada dois 
anos após o primeiro teste; 
B) Três anos após a data da fabricação e a cada três 
anos após o primeiro teste; 
C) Quatro anos após a data da fabricação e a cada 
ano anos após o primeiro teste; 
D) Cinco anos após a data da fabricação e a cada 
cinco anos após o primeiro teste; 
E) Dez anos após a data da fabricação e a cada cinco 
anos após o primeiro teste. 
 
39) De acordo com a NR 31 - Segurança e Saúde no 
Trabalho na Agricultura, Pecuária Silvicultura, Explo-
ração Florestal e Aquicultura a comissão permanente 
regional rural – CPRR terá, entre outras, as seguintes 
atribuições: 
 
A) Estudar e propor medidas para a minimização dos 
riscos e a melhoria das condições e dos ambientes 
de trabalho rural; 
B) Apresentar, à CPNR, propostas de redação desta 
Norma Regulamentadora; 
C) Impor e participar de Campanhas de Prevenção de 
Acidentes no Trabalho Rural; 
D) Encaminhar à CPNR, para estudo e avaliação, 
proposta de cronograma para gradativa implementa-
ção de itens desta Norma Regulamentadora que não 
impliquem grave e iminente risco, atendendo às pecu-
liaridades e dificuldades regionais; 
E) Realizar estudos, com base nos dados de aciden-
tes com óbitos e doenças decorrentes do trabalho 
rural, visando estimular iniciativas de aperfeiçoamen-
to técnico de processos de concepção e produção de 
máquinas, equipamentos e ferramentas. 
 
40) O Serviço Especializado em Segurança e Saúde 
no Trabalho Rural – SESTR – Composto por profis-
sionais especializados, consiste em um serviço desti-
nado ao desenvolvimento de ações técnicas, integra-
das às práticas de gestão de segurança, saúde e 
meio ambiente de trabalho, para tornar o ambiente de 
trabalho compatível com a promoção da segurança e 
saúde e a preservação da integridade física do traba-
lhador rural. São algumas das atribuições do SESTR: 
 
A) Identificar e avaliar os riscos para a segurança e 
saúde dos trabalhadores na fase inicial do processo 
de produção, com a participação dos envolvidos; 
B) Analisar as causas dos agravos relacionados ao 
trabalho e indicar as medidas corretivas e preventivas 
pertinentes; 
C) Indicar medidas de eliminação, controle ou redu-
ção dos riscos, priorizando a proteção individual; 
D) Estar integrado com a CIPATR, valendo-se, ao 
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máximo, de seu trabalho, não sendo sua obrigação 
apoiá-la, treiná-la ou atendê-la nas suas necessida-
des e solicitações; 
E) Manter registros bienais referentes a avaliações 
das condições de trabalho, indicadores de saúde dos 
trabalhadores, acidentes e doenças do trabalho e a-
ções desenvolvidas pelo SESTR. 
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