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PORTUGUÊS 
 
Leia o texto que servirá de base para as questões 01 a 
07:  
 

TENTAÇÃO 
 

Ela estava com soluço. E como se não bastasse a 
claridade das duas horas, ela era ruiva. 

Na rua vazia as pedras vibravam de calor - a 
cabeça da menina flamejava. Sentada nos degraus de sua 
casa, ela suportava. Ninguém na rua, só uma pessoa 
esperando inutilmente no ponto do bonde. E como se 
não bastasse seu olhar submisso e paciente, o soluço a 
interrompia de momento a momento, abalando o queixo 
que se apoiava conformado na mão. Que fazer de uma 
menina ruiva com soluço? Olhamo-nos sem palavras, 
desalento contra desalento. Na rua deserta nenhum sinal 
de bonde. Numa terra de morenos, ser ruivo era uma 
revolta involuntária. Que importava se num dia futuro 
sua marca ia fazê-la erguer insolente uma cabeça de 
mulher? Por enquanto ela estava sentada num degrau 
faiscante da porta, às duas horas. O que a salvava era 
uma bolsa velha de senhora, com alça partida. Segurava-
a com um amor conjugal já habituado, apertando-a 
contra os joelhos. 

Foi quando se aproximou a sua outra metade 
neste mundo, um irmão em Grajaú. A possibilidade de 
comunicação surgiu no ângulo quente da esquina, 
acompanhando uma senhora, e encarnada na figura de 
um cão. Era um basset lindo e miserável, doce sob a sua 
fatalidade. Era um basset ruivo. 

Lá vinha ele trotando, à frente de sua dona, 
arrastando seu comprimento. Desprevenido, 
acostumado, cachorro.  

A menina abriu os olhos pasmada. Suavemente 
avisado, o cachorro estacou diante dela. Sua língua 
vibrava. Ambos se olhavam. 

Entre tantos seres que estão prontos para se 
tornarem donos de outro ser, lá estava a menina que 
viera ao mundo para ter aquele cachorro. Ele fremia 
suavemente, sem latir. Ela olhava-o sob os cabelos, 
fascinada, séria. Quanto tempo se passava? Um grande 
soluço sacudiu-a desafinado. Ele nem sequer tremeu. 
Também ela passou por cima do soluço e continuou a 
fitá-lo. 

Os pêlos de ambos eram curtos, vermelhos. 
Que foi que se disseram? Não se sabe. Sabe-se 

apenas que se comunicaram rapidamente, pois não havia 
tempo. Sabe-se também que sem falar eles se pediam. 
Pediam-se com urgência, com encabulamento, 
surpreendidos.  

No meio de tanta vaga impossibilidade e de tanto 
sol, ali estava a solução para a criança vermelha. E no 
meio de tantas ruas a serem trotadas, de tantos cães 
maiores, de tantos esgotos secos - lá estava uma menina, 
como se fora carne de sua ruiva carne. Eles se fitavam 
profundos, entregues, ausentes de Grajaú. Mais um 
instante e o suspenso sonho se quebraria, cedendo talvez 
à gravidade com que se pediam. 

Mas ambos eram comprometidos. 

Ela com sua infância impossível, o centro da 
inocência que só se abriria quando ela fosse uma mulher. 
Ele, com sua natureza aprisionada. 

A dona esperava impaciente sob o guarda-sol. O 
basset ruivo afinal despregou-se da menina e saiu 
sonâmbulo. Ela ficou espantada, com o acontecimento 
nas mãos, numa mudez que nem pai nem mãe 
compreenderiam. Acompanhou-o com olhos pretos que 
mal acreditavam, debruçada sobre a bolsa e os joelhos, 
até vê-lo dobrar a outra esquina. 

Mas ele foi mais forte que ela. Nem uma só vez 
olhou para trás. 

Clarice Lispector 

 

QUESTÃO 01 

Observando as características inerentes ao texto, 
podemos classificá-lo quanto ao gênero em: 
 
A) Epopeia; 
B) Conto; 
C) Resenha; 
D) Dissertação; 
E) Diário. 
 

QUESTÃO 02 

Não podemos inferir sobre o texto lido: 
 
A) Ser ruivo era ser diferente e sofrer preconceito por 

essa diferença; 
B) A menina mora em uma cidade pequena; 
C) O amor da menina pelo cão durou o resto de sua vida, 

ela jamais o esqueceu; 
D) O cachorro chamou a atenção da menina porque 

também era ruivo, ela via nele sua outra metade; 
E) O título do texto é uma metáfora que significa querer o 

proibido. 
 

QUESTÃO 03 

Identifique entre as palavras tiradas do texto nos itens a 
seguir a que tem o número de letras maior que o número 
de fonemas. 
 
A) Claridade; 
B) Bolsa; 
C) Desalento; 
D) Serem; 
E) Esgotos. 
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QUESTÃO 04 

Observe os trechos extraídos do texto: 
 
“...abalando o queixo que se apoiava conformado na 
mão” 
“Que importava se num dia futuro sua marca ia fazê-la 
erguer insolente uma cabeça de mulher?” 
“Foi quando se aproximou a sua outra metade neste 
mundo, um irmão em Grajaú” 
“Pediam-se com urgência, com encabulamento, 
surpreendidos.” 
 
Os vocábulos destacados são classificados 
morfologicamente, respectivamente, em: 
 
A) Pronome relativo, pronome interrogativo, parte 

integrante do verbo, pronome recíproco; 
B) Conjunção integrante, pronome interrogativo, parte 

integrante do verbo, pronome recíproco; 
C) Pronome relativo, pronome indefinido , pronome 

apassivador, pronome reflexivo; 
D) Pronome indefinido, pronome relativo, pronome 

apassivador, pronome recíproco; 
E) Pronome relativo, pronome indefinido, parte 

integrante do verbo, pronome apassivador. 
 

QUESTÃO 05 

Em: “Por enquanto ela estava sentada num degrau 
faiscante da porta, às duas horas.” Observa-se a 
obrigatoriedade do uso do sinal indicativo de crase. 
Marque a opção em que o uso da crase é facultativo: 
 
A) Você gostou do molho à bolonhesa? 
B) Às vezes, somos surpreendidos pelo destino; 
C) Voltei à casa dos meus pais, depois de vários anos 

longe; 
D) Fui à Bolívia nas férias escolares; 
E) Entreguei o convite à minha amiga.  
 

QUESTÃO 06 

Analise o trecho: “Ela olhava-o sob os cabelos, fascinada, 
séria”. Indique a alternativa que contém erro na análise 
sintática do mesmo: 
 
A) O predicado é verbo-nominal; 
B) Em: “olhava-o” o termo destacado é objeto direto; 
C) Sob os cabelos é adjunto adverbial; 
D) O sujeito é desinencial; 
E) O período é simples. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 07 

As palavras claridade, desalento e guarda-sol foram 
formadas, respectivamente, pelo processo de:  
 
A) Composição por aglutinação, derivação prefixal e 

composição por justaposição; 
B) Derivação sufixal, derivação prefixal e  composição 

por justaposição; 
C) Derivação imprópria, derivação parassintética e 

composição por justaposição; 
D) Derivação sufixal, derivação prefixal e composição por 

aglutinação; 
E) Derivação prefixal, derivação parassintética e 

composição por aglutinação. 
 

QUESTÃO 08 

Veja esta frase de Rubem Alves: “As palavras só têm 
sentido se nos ajudam a ver o mundo melhor. 
Aprendemos palavras para melhorar os olhos". 
 
As orações destacadas podem ser classificadas 
sintaticamente, respectivamente, como: 
 
A) Oração subordinada adverbial condicional e oração 

subordinada adverbial consecutiva; 
B) Oração principal e oração subordinada adverbial final 

reduzida de infinitivo; 
C) Oração subordinada adverbial condicional e oração 

subordinada adverbial  final reduzida de infinitivo; 
D) Oração subordinada substantiva completiva nominal e 

oração subordinada adverbial temporal; 
E) Oração principal e oração subordinada adverbial 

consecutiva. 
 

QUESTÃO 09 

Assinale a alternativa que apresenta erro de regência 
verbal: 
 
A) O filme a que assisti foi maravilhoso; 
B) Aquele é o candidato em cujas palavras acreditei; 
C) A polícia vai proceder a um inquérito; 
D) Informei-lhe sobre o horário da prova; 
E) Carlos Drummond de Andrade é um autor de cuja 

obra gosto. 
 

QUESTÃO 10 

Há erro de concordância em: 
 
A) O relógio da igreja bateu doze horas; 
B) Os Estados Unidos elegeu o presidente; 
C) Os candidatos mesmos preencheram o formulário de 

inscrição; 
D) Visitamos museus e igrejas maravilhosas; 
E) Haverá dias mais difíceis, mas devemos seguir em 

frente. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

QUESTÃO 11 

Daniela dispõe em sua casa de 8 espécies de frutas 
diferentes. Ela deseja fazer uma salada contendo 6 
espécies de frutas diferentes. A quantidade de tipos de 
saladas diferentes ela pode fazer variando as espécies de 
frutas é: 
 
A) 20; 
B) 23; 
C) 28; 
D) 34; 
E) 45. 
 

QUESTÃO 12 

A afirmação “Se um jogador de futebol é alto então ele é 
eficiente no jogo aéreo.” é equivalente a: 
 
A) “Se um jogador de futebol não é eficiente no jogo 

aéreo então ele não é alto.” 
B) “Se um jogador de futebol não é alto então ele é 

eficiente no jogo aéreo.” 
C) “Se um jogador de futebol é eficiente no jogo aéreo 

então ele é alto.” 
D) “Se um jogador de futebol não é alto então ele não é 

eficiente no jogo aéreo.” 
E) “Se um jogador de futebol é eficiente no jogo aéreo 

então ele não é alto.” 
 

QUESTÃO 13 

Numa fazenda utilizam-se em média 2000 kg de ração 
para alimentar 40 vacas durante 10 dias. Num 
determinado dia, estando o estoque vazio, a fazenda 
recebe 800 kg dessa ração para alimentar 32 vacas. 
Podemos afirmar que essa ração será suficiente para: 
 
A) 4 dias; 
B) 5 dias; 
C) 6 dias; 
D) 7 dias; 
E) 8 dias. 
 

QUESTÃO 14 

Uma dona de casa comprou 9 pães. O padeiro informou 
que todos os pães pesavam 50g exceto um deles, que 
pesava menos de 50g. Usando uma balança de dois 
pratos, o número mínimo de pesagens que se pode fazer 
para descobrir qual dos pães não tem 50g é: 
 
A) 1; 
B) 2; 
C) 3; 
D) 4; 
E) 5. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 15 

Pedro estava lendo um livro e na segunda feira leu da 
página 128 até a página 175. Na terça feira ele leu 
algumas páginas. Na quarta feira ele leu da página 199 
até a página 236. A quantidade de páginas que Pedro leu 
na segunda feira e na quarta feira foi: 
 

A) 83; 
B) 84; 
C) 85; 
D) 86; 
E) 87. 
 

ATUALIDADES 
 

QUESTÃO 16 

O ex-presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), 
ministro Carlos Ayres Britto, disse que encerraria sua 
carreira no Judiciário brasileiro “com o sentimento de 
dever cumprido”. Britto trabalhou como presidente da 
Casa até sexta-feira (16 de novembro), quando se 
aposentou compulsoriamente por completar 70 anos. 
Além de Ayres Brito, que outro ministro também se 
aposentou compulsoriamente em 2012: 
 

A) João Leitão de Abreu; 
B) Evandro Cavalcante Lins e Silva; 
C) Aliomar de Andrade Baleeiro; 
D) Enrique Ricardo Lewandowiski; 
E) Antonio Cezar Peluso. 
  

QUESTÃO 17 

Veja as afirmações abaixo extraídas do Jornal o Globo: 
 

I. “Com carga tributária comparável à de países de 
primeiro mundo, o Brasil arrecada mais impostos e 
contribuições, tanto federais quanto locais, que a 
maioria dos países da América Latina e inclusive de 
países ricos e industrializados; 

II. Enquanto no Brasil, a carga tributária é de 32,4% do 
Produto Interno Bruto (PIB, conjunto de bens e 
serviços produzidos no país), na média de 15 países 
analisados na América Latina, ela é de 19,4%, ou seja, 
o Brasil tem uma carga tributária 67% maior; 

III. Na América Latina, o país só fica atrás da Argentina, 
cuja receita tributária alcançou 33,5% do PIB em 
2010; 

IV. O Brasil também não se sai bem na comparação com 
os países da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), os mais 
desenvolvidos do mundo: a carga nacional, em 2010, 
superou a de 17 dos 34 países da organização, sendo 
maior que nações como Austrália, Canadá, Japão, 
Nova Zelândia, Espanha, Suíça e Estados Unidos. 

 

Estão CORRETAS as afirmações: 
 

A) Apenas I e II; 
B) I, II, III e IV; 
C) Apenas I, III e IV; 
D) Apenas I e IV; 
E) Nenhuma afirmação está correta. 
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QUESTÃO 18 

Um dos projetos de lei em discussão na Câmara Federal 
neste final de ano de 2012 foi o que trata do Marco Civil 
da Internet. Assinale a opção que define corretamente o 
objetivo deste projeto: 
 
A) Definir os critérios para utilização da internet no 

fortalecimento da união civil entre pessoas do mesmo 
sexo; 

B) Delimitar os horários para exibição de programas com 
conteúdo genuinamente nacional na rede mundial de 
computadores; 

C) Estabelecer os critérios para uso das redes sociais 
entre as camadas menos favorecidas da população 
brasileira; 

D) Definir as penalidades para os usuários menores de 
idade que praticam bullying na rede mundial de 
computadores; 

E) Estabelecer direitos de usuários e responsabilidades 
de provedores e servirá de base para leis e futuras 
decisões envolvendo a rede mundial de computadores 
no Brasil. 

 

QUESTÃO 19 

A Fifa confirmou, neste final de ano, todas as seis sedes 
pré-selecionadas para a competição de ensaio para a 
Copa do Mundo.  E as ameaçadas Recife e Salvador 
conseguiram escapar de um possível corte. Com isso, cai 
por terra a possibilidade de mais um jogo na capital 
cearense na competição que contará com a participação 
de Brasil, Uruguai, México, Espanha, Itália, Japão, Taiti e 
mais um participante africano. 
Assinale a opção em que a cidade nela indicada NÃO será 
sede da Copa das Confederações: 
 
A) Fortaleza; 
B) Rio de Janeiro; 
C) São Paulo; 
D) Belo Horizonte; 
E) Brasília. 
 

QUESTÃO 20 

“No Brasil, existem diferentes tipos de royalties, pagos ao 
governo ou à iniciativa privada. Os royalties pagos ao 
governo, por exemplo, são relativos à extração de 
recursos naturais minerais, como minérios metálicos ou 
fósseis, como carvão mineral, petróleo e gás natural, ou 
pelo uso de recursos naturais como a água, em casos 
como represamento da água em barragens hidrelétricas. 
Cada tipo de royalty, oriundo da exploração ou extração 
de determinados recursos, obedece a uma legislação 
específica, que cobra porcentagens distintas do valor 
final do produto extraído ou utilizado, e distribui esta 
renda de formas diferentes entre o Governo federal, os 
estados e os municípios”. (Fonte Wikipédia) 
Sobre o pagamento de royalties no Brasil NÃO É 
CORRETO afirmar: 
 
A) No Brasil, o petróleo pertence aos Estados, embora a 

Lei 9 478/1997 garanta que, após extraído, a posse do 
petróleo passa a ser da empresa que realiza a extração 
deste recurso natural, mediante o pagamento dos 
royalties ao governo; 

B) Atualmente, está em discussão a mudança no sistema 
de distribuição dos royalties do petróleo no Brasil, 
com a votação de uma nova lei ordinária para 
regulamentar esta questão, conforme previsto pela 
Constituição; 

C) No caso do petróleo e do gás, o royalty trata-se da 
compensação financeira paga ao proprietário da terra 
ou área em que ocorre a extração ou mineração de 
petróleo ou gás natural; 

D) Ainda não existe uma legislação que padronize os 
diferentes sistemas de cobrança e distribuição dos 
royalties existentes no Brasil, para cada tipo de 
recurso natural sob a posse do Estado; 

E) No Brasil, o uso de alguns recursos naturais finitos e 
de natureza pública, como o uso do espectro 
eletromagnético por empresas de comunicação, 
telecomunicações ou radiodifusão, não é objeto de 
cobrança de royalties. 

 

 
Anotações 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 

A expressão “Transporte manual de cargas” refere-se a 
todo transporte no qual o peso da carga é suportado 
inteiramente por um só trabalhador, compreendendo o 
levantamento e a disposição da carga. São maneiras 
corretas de posicionar a carga em relação ao corpo, 
exceto: 
 
A) Posicionar a carga próxima ao corpo; 
B) Colocar os pés juntos e o corpo devidamente 

equilibrado; 
C) Flexionar os joelhos; 
D) Manter o pescoço e as costas alinhados; 
E) Sustentar a carga com as duas mãos. 
 

QUESTÃO 22 

Marque a alternativa correta: 
 
A) LER e DORT são sinônimos; 
B) Ao transportar uma caixa com 75 Kg de areia, um 

funcionário pode realizar a movimentação sozinha e 
sem meios auxiliares (Carrinhos...); 

C) A Ginástica laboral só deve ser executada no inicio da 
Jornada de Trabalho; 

D) Ao se aplicar a Ergonomia, tanto o funcionário quanto 
a empresa apresentam benefícios; 

E) A Ergonomia apresenta benefícios apenas para os 
funcionários. 

 

QUESTÃO 23 

O Anexo II da NR 17, estabelece parâmetros mínimos 
para o trabalho em atividades de Tele 
atendimento/Telemarketing nas diversas modalidades 
desses serviços, de modo a proporcionar um máximo de 
conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente; 
Podemos afirmar que o tempo de trabalho em efetiva 
atividade de Tele atendimento/Telemarketing é de: 
 
A) 06(Seis) horas diárias, nele incluídas as pausas, sem 

prejuízo da remuneração; 
B) 08(oito) horas diárias, nele incluídas as pausas, sem 

prejuízo da remuneração; 
C) 06(Seis) horas diárias; 
D) 08(oito) horas diárias; 
E) Nenhuma das respostas anteriores está correta. 
 

QUESTÃO 24 

Os assentos utilizados e os Postos de Trabalho devem 
atender aos seguintes requisitos mínimos de conforto: 
 
A) Altura ajustável á estatura do trabalhador é á natureza 

da função exercida; 
B) Borda frontal arredondada; 
C) Encosto com forma levemente adaptada ao corpo para 

proteção da região lombar; 
D) Características de pouca ou nenhuma conformação na 

base do assento; 
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

QUESTÃO 25 

Como são classificados os incêndios: 
 
A) Fora de controle/Médio e Pequeno incêndio; 
B) Pequeno, Médio e Grande; 
C) Principio, Pequeno, Médio, Grande e Extraordinário; 
D) Principio, Pequeno, Médio e Grande; 
E) Pequeno, Médio, Grande e Extraordinário. 
 

QUESTÃO 26 

Quais os métodos de Propagação de incêndios: 
 
A) Irradiação, Convecção e Condução; 
B) Condução, Convecção e Transferência de moléculas; 
C) Condução, Compartimentação e Transferência de 

moléculas; 
D) Irradiação, Condições do vento e Condução; 
E) Transferências de moléculas, Irradiação e Convecção. 
 

QUESTÃO 27 

São consideradas medidas de proteção ativas contra 
incêndios: 
 
A) Resistência ao fogo das estruturas e 

compartimentação; 
B) Abandono da área, retirada de material e troca de 

brigada; 
C) Controle e contagem de pessoal e material e conduta 

da brigada; 
D) Combate a incêndio, abandono de área e extintores; 
E) Detectores de fogo, combate a incêndio, detectores de 

fumaça e extintores. 
 

QUESTÃO 28 

Relacione as colunas de acordo com o que estabelece 
cada Norma Regulamentadora: 
 
1. NR 15; 
2. NR 18; 
3. NR 12; 
4. NR 10; 
5. NR 33. 
 
(   ) Indústria de construção; 
(   ) Máquinas e equipamentos; 
(   ) Atividades e operações insalubres; 
(   ) Trabalho em espaços confinados; 
(   ) Instalações e serviços em eletricidade. 
 
A) 1, 5, 4, 2, 3; 
B) 2, 3, 1, 4, 5; 
C) 2, 3, 5, 4, 1; 
D) 5, 3, 1, 2, 4; 
E) 2, 3, 1, 5, 4. 
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QUESTÃO 29 

Ao ser contratado por uma empresa “X”, o técnico em 
Segurança de Trabalho Paulo Roberto ficou encarregado 
pelas áreas de proteção contra incêndio e sinalização de 
segurança. Quais Normas Regulamentadoras Paulo 
Roberto terá que seguir? 
 
A) NR 23 e NR 26; 
B) NR 35 e NR 26; 
C) NR 6 e NR 19; 
D)  NR 23 e NR 6; 
E) NR 26 e NR 16. 
 

QUESTÃO 30 

No processo mecanizado de empilhamento aconselha-se 
o uso de esteiras rolantes, dalas ou empilhadeiras. 
Quando não for possível emprego de processo 
mecanizado, admite-se o processo manual mediante a 
utilização de escada removível de madeira seguindo 
características. Assinale V para as alternativas 
verdadeiras e F para as falsas: 
 
(   ) Largura mínima de 1m, apresentando o patamar as 

dimensões mínimas de 1m por 1m e a altura máxima,  
em relação ao solo de 2,25m; 

(   ) Deve ser reforçada lateralmente por meio de 
estrutura metálica ou de madeira que assegure sua 
estabilidade; 

(   ) Deve possuir lateralmente, um corrimão ou guarda-
corpo na altura de 2m em toda a extensão; 

(   ) Lance único de degraus com acesso a um patamar 
final. 

 
A) V, V, V, V; 
B) F, V, V, F; 
C) V, F, F, V; 
D) F, F, F, V; 
E) V, F, V, F. 
 

QUESTÃO 31 

Com relação ao armazenamento do material, a NR 11 
menciona que: 
 
A) O peso do material pode exceder a capacidade de 

carga calculada para o peso; 
B) O material armazenado não deve ser disposto de 

forma a evitar a obstrução de portas, equipamentos 
contra incêndios, saídas de emergências e etc.; 

C) O material empilhado deve ficar afastado das 
estruturas laterais do prédio, apelo menos 20 cm; 

D) A disposição da carga não deve dificultar o trânsito, a 
iluminação, nem o acesso às saídas de emergências; 

E) O armazenamento deve obedecer aos requisitos de 
segurança estipulado pelo o fabricante. 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 32 

Os cavaletes devem estar instalados sobre bases 
construídas de material resistente e impermeável, de 
forma a garantir perfeitas condições de estabilidade e de 
posicionamento, observando-se os seguintes requisitos, 
exceto: 
 
A) Os cavaletes devem garantir adequado apoio das 

chapas e possui a altura mínima de 1,50m; 
B) Os cavaletes devem ser compostos de seções com 

largura máxima de 30 cm; 
C) Cada cavalete vertical deve ter no máximo 6m de 

comprimento, com um reforço nas extremidades; 
D) A distância entre cavaletes e as paredes do local de 

armazenagem devem ser de no mínimo 50 cm; 
E) Deve ser garantido um espaço devidamente sinalizado 

com no mínimo 80 cm entre cavaletes verticais. 
 

QUESTÃO 33 

Na movimentação de chapas com uso de ventosas devem 
ser observados requisitos mínimos. Assinale V ou F: 
 
(   ) A potencia do compressor deve atender as 

necessidades de pressão das        ventosas para 
sustentar as chapas quando de sua movimentação; 

(   ) Procedimentos de segurança devem ser adotados 
para garantir a movimentação segura de chapas na 
falta de energia; 

(   ) As mangueiras e conexões devem possuir resistência 
compatível com a demanda de trabalho. 

 
A) V, V, V; 
B) V, V, F; 
C) V, F, F; 
D) F, V, F; 
E) F, F, V. 
 

QUESTÃO 34 

Considera-se equipamento de proteção individual - EPI, 
todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado 
pelo trabalhador, destinado á proteção de riscos 
suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no 
trabalho. Cabe ao empregador quanto ao EPI: 
 
A) Comunicar qualquer alteração que o torne impróprio 

para uso; 
B) Cumprir as determinações sobre o uso adequado; 
C) Usar, utilizando-o apenas para finalidade a que se 

destina; 
D) Responsabilizar-se pela guarda e conservação; 
E) Responsabilizar-se pela higienização e manutenção 

periódica. 
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QUESTÃO 35 

Equipamento conjugado de proteção individual é todo 
composto por vários dispositivos, que o fabricante 
apresenta para ser utilizado contra um ou mais riscos 
que ameacem a segurança e a saúde no trabalho e que 
possam ocorrer simultaneamente. O EPI contra sílica 
cristalina em concentração ambiental maior que 1.000 
vezes a concentração permitida deve ser: 
 
A) Um respirador motorizado com peça facial inteira e 

filtro P3; 
B) Um capuz ou capacete motorizado e filtro P3; 
C) Uma linha de ar de demanda e peça facial inteira com 

pressão positiva e cilindro de fuga. Uma mascara 
autônoma de pressão positiva; 

D) Uma linha de ar de demanda e peça facial com pressão 
positiva; 

E) Um respirador com peça facial inteira e filtro P2 ou 
P3. 

 

QUESTÃO 36 

Sempre que julgar necessário o órgão nacional 
competente em matéria de segurança e saúde no 
trabalho, poderá requisitar amostras de EPI, 
identificadas com o nome do fabricante e o numero de 
referência além de outros requisitos. É uma das funções 
do órgão regional do MTE: 
 
A) Solicitar a emissão do CA; 
B) Providenciar a avaliação da conformidade do EPI; 
C) Comercializar ou colocar a venda somente o EPI 

portador de CA; 
D) Solicitar renovação do CA quando vencido o prazo de 

validade; 
E) Fiscalizar e orientar quanto ao uso adequado e a 

qualidade do EPI. 
 

QUESTÃO 37 

A validade do C.A(Certificado de Aprovação) de cada EPI 
é de: 
 
A) 3 anos; 
B) 4 anos; 
C) 5 anos; 
D) 6 anos; 
E) 7 anos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 38 

Correspondem as obrigações do importador e do 
fabricante em relação ao EPI: 
 
I. Comercializar ou colocar a venda somente EPI 

portador de C.A; 
II. Renovar o C.A quando vencido o prazo de validade 

estipulado pelo MTE; 
III. Comunicar ao MTE qualquer irregularidade 

observada. 
 
Estão corretas as afirmativas, apenas: 
 
A) II e III; 
B) I e II; 
C) I e III; 
D) I, II e III; 
E) Nenhuma das afirmativas está correta. 
 

QUESTÃO 39 

As áreas de circulação e armazenamento de materiais e 
os espaços em torno de máquinas devem ser projetados, 
dimensionados e mantidos de forma que os 
trabalhadores e os transportadores de materiais, 
mecanizados e manuais, movimentem-se com segurança. 
Os pisos dos locais de trabalho onde se instalam 
maquinas e equipamentos e das áreas de circulação 
devem: 
 
I. Ser mantidos limpos e livres de objetos, ferramentas 

e quaisquer materiais que ofereçam riscos de 
acidentes; 

II. Ter características de modo a prevenir riscos 
provenientes de graxas, óleos e outras substâncias e 
materiais que os tornem escorregadios; 

III. Apresentar apenas resistência às cargas a que estão 
sujeitos. 

 
Estão corretas as afirmativas, apenas: 
 
A) I e II; 
B) II e III; 
C) I e III; 
D) I, II e III; 
E) Nenhuma das afirmativas está correta. 
 

QUESTÃO 40 

As máquinas, as áreas de circulação, os postos e 
quaisquer outros locais em que possa haver 
trabalhadores devem ficar posicionadas de modo que 
___________ transporte e movimentação __________ de 
materiais sobre ____________. A afirmativa é completa com: 
 
A) Ocorra / Aérea / As máquinas; 
B) Não ocorra / Terrestre / Os trabalhadores; 
C) Ocorra / Terrestre / As máquinas; 
D) Não ocorra / Aérea / Os trabalhadores; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
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QUESTÃO 41 

As máquinas estacionárias devem possuir medidas 
preventivas quanto á sua estabilidade, de modo que 
___________ e ___________ intempersivamente por vibrações, 
choques, forças ___________ previsíveis, forças dinâmicas 
internas ou qualquer outro motivo acidental. As 
informações que completam a afirmativa são: 
 
A) Basculem / Não se desloquem / Internas; 
B) Não basculem / Se desloquem / Externas; 
C) Basculem / Se desloquem / Internas; 
D) Não basculem / Não se desloquem / Externas; 
E) Não basculem / Não se desloquem / Internas. 
 

QUESTÃO 42 

A lei nº 8.213/91 determina no seu artigo 22 que todo 
acidente do trabalho ou doença profissional deverá ser 
comunicado pela empresa ao INSS.  
 
I. O atestado médico da CAT é de competência única e 

exclusiva do médico; 
II. O preenchimento deverá ser a maquina ou em letra 

de forma, de preferência com caneta esferográfica; 
III. O formulário CAT não poderá ser substituído por 

impresso da própria empresa, ainda que esta possua 
sistema de informação de pessoal mediante 
processamento eletrônico e contenha todas as 
informações exigidas pelo INSS. 

 
Dentre as afirmativas acima, são verdadeiras em relação 
a precauções para preenchimento da CAT, apenas: 
 
A) II e III; 
B) I e II; 
C) I, II e III; 
D) I e III; 
E) Nenhuma das afirmativas está correta. 
 

QUESTÃO 43 

A empresa deverá comunicar o acidente de trabalho, 
ocorrido com seu empregado havendo ou não 
afastamento. Relacione as colunas abaixo envolvendo 
ocorrências/tipos de CAT: 
 
I. Afastamento por agravamento de lesão de acidente 

do trabalho ou doença profissional ou do trabalho; 
II. Acidente do trabalho, típico ou de trajeto, ou doença 

profissional ou do trabalho; 
III. Falecimento decorrente de acidente ou doença 

profissional ou do trabalho, ocorrido após a emissão 
da CAT inicial. 

 
(   ) CAT comunicação de óbito; 
(   ) CAT inicial; 
(   ) CAT reabertura. 
 
A) II, III, I; 
B) III, II, I; 
C) III, I, II; 
D) I, II, III; 
E) II, I, III. 

QUESTÃO 44 

A comunicação do acidente ou doença do trabalho será 
feita ao INSS por intermédio do formulário CAT, 
preenchido em 6(seis) vias com as seguintes destinações. 
Relacione: 
 
1. 1ª via; 
2. 2ª via; 
3. 3ª via; 
4. 4ª via; 
5. 5ª via; 
6. 6ª via. 
 
(   ) A empresa; 
(   ) Ao INSS; 
(   ) Ao Sindicato de classe do trabalhador; 
(   ) A Delegacia Regional do Trabalho; 
(   ) Ao segurado ou dependente; 
(   ) Ao Sistema Único de Saúde – SUS. 
 
A) 4, 2, 1, 5, 3, 6; 
B) 5, 1, 3, 4, 6, 2; 
C) 2, 1, 4, 6, 3, 5; 
D) 5, 3, 2, 6, 4, 1; 
E) 6, 4, 5, 2, 1, 3. 
 

QUESTÃO 45 

A empresa tem obrigação comunicar o acidente de 
trabalho havendo ou não afastamento do seu empregado 
_________________ seguinte a ocorrência e, em caso de 
morte, ____________ à autoridade competente. 
 
A afirmativa acima se completa com: 
 
A) até o primeiro dia útil / de imediato; 
B) até o primeiro dia útil / até após 12h00min; 
C) até o primeiro dia / de imediato; 
D) até 12h00mim / até 24h00mim; 
E) de imediato / de imediato. 
 

QUESTÃO 46 

É aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço 
da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação 
funcional que causa a morte ou a perda, permanente ou 
temporária, da capacidade para o trabalho: 
O conceito acima se refere a: 
 
A) Ato inseguro; 
B) Doença profissional; 
C) Ofensa física; 
D) Acidente de trabalho; 
E) Ato faltoso. 
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QUESTÃO 47 

A inspeção de segurança tem como finalidade, identificar 
práticas e condições inseguras, dependências de higiene 
precária, possíveis focos de princípios de incêndios, com 
o propósito de elimina-los de imediato, se possível. É a 
parte integrante da rotina de trabalho dos membros da 
CIPA. As inspeções são classificadas da seguinte maneira: 
 
A) Gerais e Periódicas; 
B) Gerais, Parciais e Periódicas; 
C) Parciais e Periódicas; 
D) Inicial e Final; 
E) Preventivas e Corretivas. 
 

QUESTÃO 48 

Riscos ambientais são os riscos presentes nos locais de 
trabalho, capazes de afetar a saúde do trabalhador, 
devido à presença de agentes. Para efeito de PPRA quais 
são os riscos Ambientais: 
 
A) Físicos e Biológicos; 
B) Químicos e Físicos; 
C) Químicos, Biológicos e Mecânicos; 
D) Físicos, Químicos e Mecânicos; 
E) Físicos, Químicos e Biológicos. 
 

QUESTÃO 49 

Higiene Ocupacional ou industrial ou do trabalho é uma 
técnica preventiva que atua na exposição do trabalhador 
a um ambiente agressivo com o objetivo de evitar 
doenças profissionais. Seguindo a ordem quais são as 
fases que devem ser obedecidas para a elaboração de um 
PPRA: 
 
A) Avaliação>Antecipação>Reconhecimento>Controle; 
B) Controle>Reconhecimento>Antecipação>Avaliação; 
C) Antecipação>Reconhecimento>Avaliação>Controle; 
D) Reconhecimento>Antecipação>Avaliação>Controle; 
E) Antecipação>Reconhecimento>Controle>Avaliação. 
 

QUESTÃO 50 

Lixo é o nome que se dá para qualquer tipo de resíduo 
sólido resultantes das variadas atividades humanas ou 
ao material considerado irrecuperável pelo usuário 
(papel, papelão, restos de alimentos, vidros, embalagens 
plásticas etc.). 
O lixo ___________ é composto por material sintético de 
difícil decomposição, como vidros, metais e plásticos. 
 
A afirmativa acima se completa com: 
 
A) Comercial; 
B) Inorgânico; 
C) Industrial; 
D) Domiciliar; 
E) Público. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 




